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SZENT IVÁN-ÉJ GYÖK MÓDRA
A hagyományt megtartva, június 24-én 

ismét szórakoztató rendezvénnyel várta 
a  bábolnai  fiatalokat  a  Gyermek  és 
Ifjúsági  Önkormányzat  csapata.  A  Sza-
badidőközpontban és környékén meg-
rendezett programsorozat a legkiseb-
bektől kezdve a szinte már felnőtt ifjú-
ságig minden korosztálynak egyaránt iz-
galmas elfoglaltságot tartogatott.

Soós Gábor, a bábolnai GYÖK polgármestere 
elárulta, a programokat minden évben igyekez-
nek színesíteni, megújítani, hogy a város min-
den fiatalja találjon kedvére valót közöttük. Ez-
úttal már kora délután kézműves foglalkozá-
sokkal várták a kisebbeket, akiket Tóth Erzsé-
bet a papírfonás, míg a Szabó család a homok-
kép-készítés rejtelmeibe avatott be. Ezután vet-
te kezdetét a csocsó- és billiárdverseny, majd az Irie Maffia 
oszlopos tagja, MC Kemon szórakoztatta az egybegyűlte-
ket. 

Délután megrendezték az első GYÖK közösségi futást, 
mely megmozgatta volna a helybéli fiatalokat, ám a rekke-
nő hőség miatt csupán két vállalkozó szellemű sportked-
velő teljesítette a távot. A mozgást követően az immár má-
sodik alkalommal lebonyolított főzőverseny finomságait fa-
latozhatták. Idén a lecsó került terítékre, az elkészült étele-
ket szakértő zsűri értékelte. 

A kora esti órákban a Brilliáns Kutyaiskola kettő- és 
négylábú tagjai vették birtokba a Szabadidőközpont füves 
részét egy látványos bemutató erejéig, majd Bujáki Bálint 
és társai íjászbemutatóval kedveskedtek az érdeklődők-
nek. Aki kedvet érzett hozzá, természetesen ki is próbál-
hatta elődeink hatékony fegyverét. 

Eközben bent már javában zajlott a slam poetry est, ahol 
a meghirdetett versírópályázat műveit is bemutatták. Az el-
készült alkotásokat a díszvendégként meginvitált Laboda 
Róbert slam író és előadó személyesen értékelte. 

 A legenda szerint Szent Iván napján az év legrövidebb 
éjszakáját ünnepeljük, a jeles naphoz sokféle hagyomány 
kötődik. Egy közülük a tűzgyújtás, mely a gyermekönkor-

mányzat programjának is kihagyhatatlan része lett. Sötéte-
dés előtt lángra gyúlt a máglya, amit aztán a Cseperedők 
néptánccsoporttal karöltve, énekelve táncoltak körbe. Ez-
után a bátor vállalkozó szellemű párok tűzugrással tehet-
tek tanúbizonyságot szerelmükről, mely így a mítosz sze-
rint örökké égni fog. Az izgalmas rendezvénysorozat kiful-
ladásig tartó táncos mulatsággal ért véget, idén is nagy si-
kert aratva az ifjúság körében. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Városunk képviselő-testülete június 

29-én tartotta soros, munkaterv szerinti 
ülését. Határozatképesen ült tárgyaló-
asztalhoz a bábolnai grémium.

Az első napirendi pontban a máju-
si rendőri beavatkozásokról szóló je-
lentést ismerhették meg a képviselők, 
majd a napirendet nem érintő bizottsá-
gi döntések kerültek szóba. Ez utób-
biak közt az óvodában induló, térítés-
díjas szolgáltatásként igénybe vehető 
fejlesztő torna lehetősége került terí-
tékre, mely – két szakember által koor-
dinált – óvodáskorúaknak szóló foglal-
kozás szeptemberben indul a testület 
erkölcsi támogatásával. 

Az idei esztendőben is lesz színház, 
az előadásokra akár négyalkalmas 
bérletet is lehet vásárolni. A bérletek 
ára igen kedvezményes lesz, hiszen 
3200 forintért vehetik majd igénybe a 
színházkedvelők. A bérlet mellett fenn-
maradó jegyeket ezer forintért kínál-
ja majd az önkormányzat művelődé-
si intézménye előadásonként. Az előa-
dások iránt a könyvtárban és a műve-
lődési intézmény munkatársainál lehet 
majd érdeklődni. 

A napirendi pontban a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság által elbí-
rált, civil szervezetet támogató döntés-
sel is foglalkoztak, valamint az óvoda 
fejlesztésére irányuló beruházást érin-
tően a műszaki ellenőri tevékenységre 
árajánlatokat bírált el a grémium.

Ezt követően a korábbi testületi ülé-
sek alapján technikai átvezetéseket 
érvényesítve foglalkoztak a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosításá-
val, majd pontosították a  helyi szociá-
lis rendeletet is az étkezési térítési díja-
kat illetően. (megállapították, hogy az 
étkezési térítési díj összege tartalmaz-
za az áfát is)

A folytatásban a Százszorszép Óvo-
da munkájáról szóló beszámoló hang-
zott el, módosították a Bábolnai Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsőde Szak-
mai Programját, Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát, valamint Házirend-
jét. Fenntartói együttműködési megál-
lapodást köt a város a banai óvodával 
annak érdekében, hogy abban az idő-
ben is megoldott legyen a gyermekek 
elhelyezése, míg a bábolnai intézmény 
zárva tart. 

Ezt követően módosította a grémium 
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde és az Alapszolgáltatási Köz-
pont alapító okiratát, a gyermekétkez-
tetésre és az étkeztetésre vonatkozó 
kormányzati funkciókat emelték be a 
dokumentumokba, illetve döntöttek ar-
ról, hogy szeptember 1-jétől 6. óvodai 
csoport is indul.

Foglalkoztak a Bábolnai Általános Is-
kola 2016/17-es tanévre szóló  beszá-
molójával. A napirendben megköszön-
ték Peresztegi Gáborné igazgatónő 
tíz éve tartó áldozatos munkáját, miu-
tán az iskolaigazgató búcsúzik az in-
tézménytől, az igazgatói beosztástól. 
A következő tanévben megbízott igaz-
gató irányítja majd az iskolát a jelenle-
gi igazgatóhelyettesek támogató segít-
ségével.  

A Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolója is elhangzott az ülés me-
netében, majd a Bábolnai Sportegye-
sület számolt be sportsikerekről, ered-
ményekről, egész éves tevékenysé-
gükről az egyes szakosztályokat érin-
tően.

Kocsis Gábor jegyző taglalta a város 
környezeti állapotáról szóló jelentést a 
folytatásban, majd megválasztották a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tag-
jait. A következő időszakban számos 
közbeszerzés indul majd, ezért volt 
szükség az újraválasztásra. A bíráló bi-
zottság tagjai lettek: Tavasziné Horváth 
Ilona és Antos Zsófia. Az elnök Bacsár-
di József. 

Lezárták a Kőrisfa utcában építen-
dő két kétszobás bérlakás kivitelezé-
sére vonatkozó közbeszerzési eljárást, 
a legkedvezőbb ajánlatot – mintegy 49 
millió forint összegben - a GÓR-ÉP Kft. 
nyújtotta be a város felé, így ők építhe-
tik meg a két lakást, melyek az önkor-
mányzat reményei szerint november-
ben, illetve decemberben elkészülnek, 
majd bérbeadásra kerülnek.

A folytatásban a belső ellenőrzési 
terv módosítását véglegesítették, majd 
az ÉDV Zrt. vagyonértékeléséről szóló 
tájékoztatás következett. A napirendi 
pontban került sor a mintegy 80 millió 
forint értékű önkormányzati ivóvíz köz-
mű vagyon ingyenes állami tulajdonba 
adására.

Kormányzati döntés szerint az ön-
kormányzatoknak jövő januárban át 
kell térniük elektronikus ügyintézés-
re, melynek ütemterve is a képviselők 
asztalára került a következő napirendi 
pontban, így az ezzel kapcsolatos fo-
lyamatot és  teendőket is áttekintették, 
az ütemtervet pedig elfogadták. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát is megtették a grémi-
um tagjai. Október végéig kell a kété-
vente szükséges felülvizsgálatot meg-
tennie a hivatalnak és előterjesztenie a 
testület felé.

Telekvásárlási kérelem kapcsán is 
határozott a képviselő-testület, mely 
alapján két telket értékesítenek az 
Akácfa utcában.

Veresné Szkocsek Mária alpolgár-
mester előterjesztésében a polgár-
mester jutalmazásának témakörében 
is döntöttek. 

A képviselők foglalkoztak az állattar-
tással és a trágyaelhelyezéssel kap-
csolatban felmerült kérdésekkel, vala-
mint a Széchenyi lakótelepi Pannon Ta-
karék mellett található játszótér állapo-
tát és jövőbeni sorsát illetően merült fel 
kérdés, illetőleg a Csikótelepi úton tör-
ténő kutyasétáltatás körülményeit tag-
lalták a képviselők.

Zárt ülés formájában  lakossági kére-
lem elbírálásával foglalkoztak. A Kőris-
fa utcában ugyanis rengeteg autó kihe-
lyezésére került sor az elmúlt időszak-
ban hosszabb időintervallumban, en-
nek a közterület-használati díjáról tár-
gyalt a testület. Ezután egy telekvásár-
lás került szóba, mely a Hetesmajor 
területét érinti, valamint egy önkor-
mányzati lakás bérleti kérelme kap-
csán szavaztak és hoztak döntést a 
grémiumi tagok.

A bábolnai képviselők a nyár folya-
mán: júliusban és augusztusban is ülé-
seznek majd rendkívüli testületi ülések 
formájában annak érdekében, hogy a 
folyamatban lévő és elbírálás küszö-
bén álló pályázatokat megfelelően 
gondozni tudják. Több pályázat a szer-
ződéskötés előtt áll. Az eredmények 
tudatában pedig a beruházások elindí-
tása is a nyári feladatok közé sorolan-
dó, így biztosan szükség lesz majd a 
közös ügyek megvitatására és a meg-
született döntések elfogadására is. 
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A Magyar Államkincstár Igazgatóságának Budapesti és 
összes megyei vezetőit látta vendégül településünk június 
8-án. A kincstár legfelsőbb irányítói dr. Dancsó József elnök 
úr vezetésével negyedévente kétnapos szakmai programon 
vesznek részt, melynek során a hivatalos rész mellett egy 
kis kirándulásra is szakítanak időt. Minden alkalommal más-
más megyébe látogatnak, ezúttal Komárom-Esztergom me-
gyére került a sor, közelebbről Tatán vendégeskedtek. Mivel 
Bábolnán még sosem jártak, ezért a szabadidős programot 
ide tervezték. Június 8-án délután megtekintették a Ménes-
birtok nevezetességeit, majd az arborétumba kocsikáztak 
lovasfogatokon, ami óriási élmény volt számukra. Az arab 
lovak emlékhelye külön csodálatot váltott ki a látogatók-
ból. A Ménesbirtok Kamaraszínházában a Cseperedők nép-
tánccsoport tartott látványos bemutatót, akik a vendége-
ket is megtáncoltatták. Az államkincstári vezetők bábolnai 

programján részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országy-
gyűlési képviselő és Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke is. A látogatókat dr. Horváth Klára polgármester ka-
lauzolta végig a helyi nevezetességek közt a Ménesbirtok 
igazgatója, Haál Gábor segítségével.

ÁLLAMKINCSTÁRI VEZETŐK ISMERKEDTEK BÁBOLNÁVAL

Bábolna és Hidaskürt húsz éve működik együtt testvérvárosi 
kapcsolatuk okán. A két település önkormányzata és lakosai is 
jó viszonyt ápolnak egymással, ezért van, hogy gyakran felke-
resik egymás rendezvényeit nagyobb ünnepek, fontosabb év-
fordulók és különböző rendezvények alkalmával. 

Május 27-én emlékművet avattak a hidaskürti kitelepítés, depor-
tálás áldozatainak tiszteletére. 1947-ben több száz hidaskürtit tele-
pítettek ki lakóhelyéről Baranya megye különböző településeire, il-
letve deportáltak Csehországba. Az emlékműavatóval egybekötött 
megemlékezésen a városvezető, dr. Horváth Klára nem tudott részt 
venni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért június 9-én, egy hidaskür-
ti találkozó alkalmával látogatott el a májusban felavatott emlékmű-
höz.

Dr. Horváth Klára polgármester Rózsár Tibor, Hidaskürt korábbi 
polgármesterének sírhelyét is felkereste, ahol főhajtás mellett emlé-
kezett a település egykori vezetőjére.

HIDASKÜRTÖN JÁRT A POLGÁRMESTER

Élményekben gazdag kirándulást tettek nagycsoportos 
ovisaink városunk testvértelepülésén, Hidaskürtön. A két te-
lepülés közti évtizedek óta fennálló baráti kapcsolat a helyi 
és a felvidéki óvoda között is szoros kötődést alakított ki, az 
intézmények vezetői minden évben találnak alkalmat a kö-
zös együttlétre. 

Ezúttal a bábolnai csöppségek szálltak buszra június 
9-én, és indultak el Hidaskürtre, ahol terített asztalkával, iz-
gatottan várták őket a helyi gyermekek és óvónőik. A szí-
vélyes vendéglátás hatására ovisaink hamar beilleszked-
tek, és nem sokkal később már a hidaskürti gyermekekkel 
együtt táncoltak, énekeltek a Glamour zenekar szórakoz-
tató zenés előadásán, mely meglepetésként szolgált a pi-
cik számára. 

Ebéd után pihenésképpen birtokba vehették az ottani 
játékokat, majd ismét buszra szálltak, és egy közeli látvá-
nyossághoz, a Jókán található vízimalomhoz vezetett az út-
juk, ahol finom fagylalttal is kedveskedtek a kicsiknek. Az 
érdekfeszítő kirándulás után ismét önfeledt játékkal pihen-
hették ki magukat, majd a délutáni órákban az izgalmaktól 
fáradtan indultak haza.

 A hidaskürti óvoda fő célja az, hogy az idejáró gyerme-
kek később az intézménnyel összevont magyar anyanyelvű 
alapiskolában tanulhassanak tovább, jelenleg 28 gyermek-
kel, csoportbontásos foglalkozással működik az intézmény. 
A nagy sikerű invitálást jövőre a bábolnai intézmény adhat-
ja vissza, tovább erősítve a gyermekek és a pedagógusok 
között létrejövő baráti viszonyt.

RENDHAGYÓ KIRÁNDULÁS HIDASKÜRTÖN 
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Június 4-e a Nemzeti összetartozás napja, mely az 1920-
as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlé-
kezik. Bábolnán a határtalan hit mottóval tették ezt a helyi 
és megyei közéleti személyiségek és a város lakossága jú-
nius 10-én az összetartozást jelképező emlékműnél, amit a 
Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete állíttatott. Az emlék-
műnél dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra, a helyi szerve-
zet titkára köszöntötte a közösségi megemlékezés résztve-
vőit, majd az idei mottó alapján az emléknap jelentőségé-
ről beszélt.

,,Az idei évben Pünkösd vasárnapjára esett a Nemzeti ösz-
szetartozás napja, szimbolizálva azt, hogy a megmaradás-
hoz szükség van annak a hitnek a kiáradására is, hogy az 
összetartozás lebontja közöttünk a  falakat, és megajándé-
koz bennünket a határtalan közösséggel. Megemlékezé-
sünk is ezt szimbolizálja, hiszen civil szervezetként, embe-
reket megszólítva állítottuk ezt az emlékművet hét éve, és 
állunk meg előtte minden évben helyiek és határon túliak 
együtt emlékezve” – hangzott el a titkár szónoklatában.

A megemlékezés folytatásában az Anonim drámacsoport 
két növendékének – Mózer Ágnes és Németh Mátyás – sza-
valatát hallhatta az emlékmű előtt tisztelgő közösség. A diá-
kok Sajó Sándor: Magyarnak lenni című költeményét adták  
elő. Ünnepi beszédében a költeményre reflektált Czunyiné 
dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselje is, aki 
felidézte a magyar történelem 1920-as gyászos történése-
it is. 

,,Aláíratták a diktátumot, ezt a békét, amelyet legkevés-
bé tud a szívünk elfogadni. Még akkor is, ha tudomásul kell 
venni, hogy a nemzetközi jognak vannak szabályai, egy vi-
lágháborút lezáró békerendszernek vannak következmé-
nyei. De ez ott akkor a Trianon palotában mégis valami más 
volt. Véget ért valami szörnyűséges rémálom és elkezdődött 
egy másik… Még nem volt hírközlés, nem volt olyan gyors a 
sajtó és a rádió, nem volt az internet világának azonnali tu-
dósítási környezete, mégis 1920. június 4-én a Kárpát-me-
dencei nagy Magyarországon félárbócra engedték a nem-
zeti lobogókat, félreverték a gyászt hirdetvén a harangokat 
a templomokban, és Magyarország szíve-lelke a Kárpátok-
kal ölelt karokban sírt… összetört. Összeroppantott, iden-
titásában, önazonosságában megtépázott, szétszabdalt és 
meggyalázott Magyarország volt 1920. június 4-én, a gyalá-
zatos trianoni békediktátum aláírása után …

A megemlékezés Kós Ferencné szavalatával folytatódott, 
aki Juhász Gyula: Trianon című versét adta elő.  Dr. Halzl Jó-

zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke is szólt az eseményen, aki 
személyes élményeiről beszélt. 

,,A Rákóczi Szövetség fontosnak tartja, hogy a fiatalok 
megismerkedjenek történelmünk gyásznapjaival és nemze-
tünk felemelő ünnepeivel is. Mindannyiunknak arra kell töre-
kedni, hogy emlékeinket átadjuk a következő nemzedékek-
nek is. A határon túl élő magyarokat arra buzdítjuk, hogy le-
gyenek büszkék magyarságukra, tartsák meg nyelvüket és 
igyekezzenek minél több kapcsolatot kialakítani az anyaor-
szággal”– mondta el dr. Halzl József.

A megemlékező gondolatait követően koszorúzásra ke-
rült sor a Nemzeti Összetartozást szimbolizáló emlékműnél. 

HATÁRTALAN HITTEL KÉSZÜLT 
TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ

A Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének szervezésé-
ben és finanszírozásában láthatta a bábolnai közönség a 
Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület táncegyüttesét júni-
us 10-én, a megemlékezést követően. 

Az idén hetven éves fennállását ünneplő egyesület tagjait 
és a bábolnai nézőket dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra, 
a bábolnai szervezet titkára köszöntötte a Szabadidőköz-
pont színpadán. Köszöntőjét a színpadon Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség főtitkárának beszéde követte, majd a 
bemutató következett, mely három országra szólóan szü-
letett meg. Az előadásban bécsi magyar és magyarorszá-
gi táncosok léptek színpadra, de rév-komáromi rendezővel, 
bábolnai koreográfussal készült el a mű. A darab az Elin-
dultam szép hazámból címet kapta, mely művet az 1956-os 
események és a történelmi fordulópont után hazájukat el-
hagyni kényszerült magyarok sorstragédiái ihlettek. A zenei 
kíséretet a Dűvő zenekar biztosította.

A forgatókönyvíró: Kovács Viktória egy a külhonban ma-
radt magyarokról szóló írás alapján gondolta át a történe-
tet, melyből a forgatókönyv megszületett. Véleménye sze-
rint sokat beszélünk 56-ról, a kivándorolt magyarok életéről 
azonban keveset tudunk. Ez motiválta az ugyancsak Bécs-
ben élő fiatal alkotót.  

A különleges táncprodukció koreográfusa a bábolnai Tö-
rök Sándor volt, aki táncosként is szerepelt a látványos és 
sokatmondó előadásban.

Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesü-
let elnöke elmondta, a táncszínházi előadás apropóját 1956 
hatvan éves jubileumi évfordulója adta. A darab a “magyar-
nak megmaradásról” szól, mely mindenhol nagyon nehéz 
a világban. A darab szól azoknak is, akik most készülnek 
elhagyni az országot…, magyarázta a bécsi együttes el-
nök-vezetője.

HATÁRTALAN HIT
MEGEMLÉKEZÉS ÉS TÁNCSZÍNHÁZ A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
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Június 16-án pénteken ballagtak a 
Bábolnai Általános Iskola végzősei. 
Két osztály vett búcsút az általános 
iskolától, tanáraiktól, egymástól és a 
kisgyermekkortól.

A ballagás közeledtével már-már 
nosztalgiával gondoltak a helyi álta-
lános iskolai évekre a nyolcadikosok, 
akik jól tudták, életük nagyon fontos 
szakasza a végéhez ér. Az általános 
iskola szinte az egész gyermekkort 
felöleli, nyolc év hosszú idő. Végtele-
nül hosszúnak tűnik az iskolapadból, 
a folyton házi feladatokkal, tanulniva-
lóval és elvárásokkal terhelt diákság 
számára, akiknek már alig akadt ideje 
a szabadon választott elfoglaltságokra, 
a szakkörökre, a barátokra, és a csa-
ládra. 

A ballagás közeledtével sokak szí-
vében még a zűrösebb tanítási órák is 
megszépülnek, és érzelmesebb han-
gulat uralkodik az osztályközösség-
ben. Erről az átszellemültségről árul-
kodott a tanároktól való búcsú alkalma 
is. A diákok tablójukkal a kezükben ér-
keztek, fényképeiket emlékbe szánták, 
jelezvén, hogy nyolc eltöltött esztendő 
után valamennyien továbblépnek.

Peresztegi Gáborné igazgatónő az 
általános iskolai évekre vonatkozóan 
az utolsó gondolatait közvetítette a di-
ákoknak.

A mély gondolatokat követően a 
hagyományokat folytatva bolondbal-
lagás vette kezdetét, vidám formában 
búcsúztak a nyolcadikosok a többi év-
folyamtól, akiknek még jövőre ugyanitt 

szól majd az iskolai csengő.  A végző-
sök a várostól is elbúcsúztak, tréfás 
maskarákban, kicicomázva, vicces 
sminkekben és hangosan vonultak 
az utcákon, jelezvén, hogy ők a bo-
londballagók. A hagyományok szerint 
jártak a polgármesteri hivatalban is. 
Nem kímélték meg a vörös rúzstól a 
polgármestert sem, dr. Horváth Klára 
azonban finomsággal köszönte meg a 
vidám, tréfás figyelmességet. 

A ballagási ceremónia része a ban-
kett és az esti szerenád, ami idén sem 
maradt el. Mindkét osztály dalos mű-
sort adott, a szokásokhoz hűen elérzé-
kenyülve élték át a távozás pillatatát. 

A hivatalos búcsú mégis pénteken 
érkezett el a nyolcadikosok számára, 
amikor iskolai ünnepség keretei közt 

idézték az elmúlt esztendők legszebb 
pillanatait. Az ünnepség meghittsé-
gében a szülők és a hozzátartozók is 
osztoznak minden alkalommal. A he-
tedikesek pedig a ceremónia díszeit 
készítették elő, feldíszítették az iskola 
termeit és udvarát, hogy méltó módon 
búcsúzhassanak a  nyolcadikos isko-
latársaktól.

Az ünnepség a hagyományok szerint 
zajlott. Igazgatói köszöntő, szavalatok 
és a búcsúzó gondolatokat követően, 
a ceremónia részeként dr. Horváth Klá-
ra polgármester átadta a Kiváló diák 
címet, és gazdára találtak a nevelőtes-
tület által kiosztott elismerések is. Az 
idei esztendőben a rangos Kiváló diák 
címet  Dibusz Luca kapta, nevelőtestü-
leti dicséretben Bernáth Ádám, Kovács 
Ágnes, Dibusz Luca és Mireider Liza 
részesültek. A hagyományok szerint 
lufik emelkedtek a magasba a ballagás 
záróakkordjaként, ezzel szimbolizálva 
az új időszak kezdetét.

Tanáraik gondviselő pártfogását 
most érezhették utoljára a vén diákok, 
hiszen a következő tanévben már új 
intézménnyel, új pedagógusok új sza-
bályrendszereivel kell majd megismer-
kedniük.. 

A végzősök mindegyike továbbtanul. 
A harminchat tanulóból 8-an gimnázi-
umban, 15-en szakgimnáziumban és 
13 végzős szakközépiskolában folytat-
ja tanulmányait. Peresztegi Gáborné 
igazgatónő úgy fogalmazott, biztos tu-
dás birtokában lépnek tovább a közép-
iskolába, ahol valamennyien megállják 
majd a helyüket.

Jövőre új diákokkal, tanárokkal ismerkednek

BALLAGÁS A HAGYOMÁNYOK SZERINT
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A drámások előadásai után pör-
gős zene és ritmikus mozgás vet-
te át a szerepet a Tiamo modern-
tánccsoport június 3-án megren-
dezett gálaműsorán. Az immár 22 
éve működő tánccsoport profik-
hoz méltó, szórakoztató előadá-
sán egyáltalán nem látszódott, 
hogy nem egyszerű fellépésről, 
hanem vizsgaalkalomról volt szó. 

Lajos Henrietta, a táncosok veze-
tője idén már 23 lánnyal kezdte a 
foglalkozásokat, az emelkedő csoportlétszám pedig szer-
kezeti átalakításokat vont maga után. A felzárkóztató cso-
port az újonnan érkezett gyermekeknek is lehetőséget biz-
tosít a fejlődésre, a középső csoportosok már rutinosabbak, 

a legnagyobbak pedig immár 4-5 
éve foglalkoznak a moderntánccal. 
A lányok gyorsan fejlődnek, test-
képzésükön és remekül kivitelezett 
mozdulataikon szemmel látható az 
elmúlt évek kitartó, lelkes munkával 
elért eredménye. 

 A moderntánc népszerűségét bi-
zonyítja, hogy a Tiamosok év köz-
ben sem unatkoznak, rengeteg fel-
kérés érkezik hozzájuk, a városi ren-
dezvényeken kívül a környező tele-

pülések programjainak is állandó szereplői, nagy sikereket 
aratva mindenhol. A gálaműsoron önfeledten előadott, lát-
ványos koreográfiákat ezúttal is vastapssal köszönték meg 
a közönség soraiban ülő büszke szülők, hozzátartozók. 

TÁNCOLVA VIZSGÁZTAK

Május 29-én megtartották a bá-
bolnai zeneiskolában az év végi 
vizsgákat valamennyi tanszakon. 
A zeneiskolás növendékek idén is 
hagyományos módon mutatkoztak 
be először az intézmény berkeiben 
zárt ajtók mögött, a tanárokból álló 
vizsgabizottság előtt, majd délután 
a szülők is meghallgathatták zenei 
játékukat egy nyilvános hangver-
seny keretében. Fúvós, vonós, ütős 
és billentyűs hangszerek egyaránt 
megszólaltak a vizsga alkalmával, amely az egész évben ta-
nultakat hivatott összefoglalni. A vizsga egyben egy bemu-
tatkozási, fellépési lehetőség is, hiszen a zeneiskola nem-

csak a hangszeres tudásra össz-
pontosít, de a folyamatos színpa-
di megmérettetésekkel lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a gyerekek a 
színpad világához szokjanak. A nö-
vendékek a hangszeres vizsgákon 
jól helytálltak, az előképzős, alapfo-
kú és továbbképzős fiatalok is va-
lamennyien jól felkészülten jelentek 
meg, és teljesítették a követelmé-
nyeket. A vizsgákat követően került 
sor a bizonyítványosztásra, abban 

a reményben, hogy a hangszeres gyakorlást a nyári szünet-
ben sem hagyják ki a gyerekek és fiatalok.

A SZÜNIDŐBEN IS ÉRDEMES GYAKOROLNI

A nyár közeledtével ismét eljött 
a tanévzáró vizsgák ideje. Az Ano-
nim drámacsoport június 3-án, a 
moderntáncosokkal karöltve a Sza-
badidőközpontban tartotta vizsga-
előadását, mely nagy sikert aratott 
a közönség körében. Az immár 17 
esztendeje működő csoport műso-
rában a tehetségkutatós növendé-
kek léptek először színpadra, akik 
a „Mi padunk” című humoros pro-
dukcióval csaltak mosolyt a nézősereg arcára.

Veresné Szkocsek Mária, a drámások vezetője lapunknak 
elárulta, a tehetséggondozó csoport tagjaival második osz-
tályos koruktól fogva dolgoznak együtt, az immár negyedi-
kes nebulók látványos fejlődésen mentek keresztül az el-
múlt három évben. Lámpaláztól mentesen, magabiztosan 
adták elő a leghosszabb monológokat is. Az eddigi mesés 
műsorok után ezúttal egy, a korosztályuknak megfelelő da-
rabot mutattak be, az iskolai mindennapokra jellemző sutto-
gások, apró veszekedések és a vidámság a való életükben 

is jelen van, így könnyedén azono-
sultak szerepükkel. A 17 gyermek 
közül várhatóan 7-8 kisdiák lép át a 
,,nagycsoportba’’. A tehetséggon-
dozó csoport elérte célját, a gyer-
mekek megszerették a színpadi 
műfajt és felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtak mind a próbák, mind 
pedig az előadások során.

  A kicsik műsora után a drámá-
sok nagycsoportosai léptek szín-

padra, akik ezúttal Arany János: A fülemile című művé-
nek feldolgozását mutatták be, tisztelgésül a 200 éve szü-
letett költő előtt. A vegyes korú diákokból álló szereplőgár-
da nem ismeretlen a helyiek számára, hiszen városi, illetve 
iskolai rendezvények rendszeres fellépői. A legnagyobbak, 
a búcsúzó nyolcadik osztályosok életében jövőre új fejezet 
nyílik, a középiskolás évek több elfoglaltságot tartogatnak 
majd számukra, de társaik és tanítójuk – még ha csak ven-
dégként is – visszavárják őket az előadásokra. 

SZÍNÉSZPALÁNTÁK SZÜLETNEK
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A Kákics együttes szórakoztatta a bábolnai termelői piacra érkezőket 
június 10-én szombaton a városközpontban. A mesés zenés előadás 
népi motívumokban gazdagon szólalt meg dudával, nagybőgővel, he-
gedűvel, brácsával és nagydobbal. 

Volt kézműves foglalkozás is a gyerekek kedvére. A hagyományos vá-
sár hagyományos termékei ismét visszaköszöntek a termelők asztaláról. 
Sokan itt szerzik be a kézműves eljárással készült sajtot, házi húskészít-
ményeket, füstölt árut, lekvárt, szörpöt és a kézzel készült ajándéktárgya-
kat. Lehetett látni textilből készült gyermekjátékokat, kerámia dísztárgya-
kat, mézeskalácsot, festett selymet és képzőművészeti alkotásokat is. 

A nyári hőség szerencsére nem zavarta meg az önfeledt vásárlást, a 
langyos szellő kiváló időjárást biztosított a hétvégi programhoz, ahol a 
legkisebbek kedvence a kürtős kalács volt, amit párosával illik beszerez-
ni ilyenkor. 

A ballagást követően június 21-én Bábolnán 15, a banai 
székhelyen két tanulócsoporttal zárták a 2016/17-es tanévet 
egy igen tartalmas időszak után a Bábolnai Általános Iskolá-
ban. A 320 gyermekből 32-en járnak a banai telephelyre, ők 
a tanévzárót követően buszra szállva visszatértek a banai 
intézményrészbe, és ott vették át bizonyítványaikat. Az igaz-
gató elégedett a diákokkal, hiszen a tanulók közel negyede 
kiváló tanulmányi eredményt ért el, ez 43 kitűnő és 39 jeles 
tanulót jelent. Emellett van 11 diák, akinek nem sikerült tel-
jesíteni a tantervi követelményeket, közülük néhányan javí-
tó vagy osztályozó vizsgát tehetnek majd, a többiek pedig a 
magas hiányzás vagy a háromnál több tantárgyból való bu-
kás miatt évet kell, hogy ismételjenek.

Az intézmény igazgatója bízva abban, hogy a javítóvizs-
gások augusztusban jól teljesítenek, elmondta: az általános 
iskola eredménye a tavalyihoz hasonló. A legjobbak jutal-

mat is kaptak. A helyi diákok évek óta szépen szerepelenek 
tanulmányi és sportversenyeken, a legeredményesebb di-
ákokat is jutalmazták. Többen országos mezőnybe is beju-
tottak, öregbítve a bábolnai intézmény hírnevét. Az eredmé-
nyeket a tanévzárás alkalmával hosszasan sorolták.

A pedagógusok segítő, felkészítő munkája nélkül ezek az 
eredmények nem születnek meg, ezek valódi közös mun-
kák a diákokkal. A felkészítő tanárok fáradozásait az évzáró 
ünnepségen egy szál virággal köszönte meg az iskola igaz-
gatója. A virágokat az a tíz pedagógus kapta, akik több me-
gyei és országos eredményhez segítették hozzá tanulóikat. 

Idén egy pedagógus is búcsúzik az intézménytől, Szabó-
né Hornok Ildikónak nyugdíjba vonulása alkalmából gratu-
lált az igazgató, szokásos módon egy emlékplakettel kö-
szönte meg a több évtizedes munkáját, mely párosult egy 
minisztériumi elismeréssel is. A nyugdíjas esztendőit meg-
kezdő pedagógus pedagógus-szolgálati emlékérmet vehe-
tett át. Az intézményvezető elmondta, ő is fájó szívvel bú-
csúzik a Bábolnai Általános Iskolától tíz év igazgatói mun-
káját követően. Peresztegi Gáborné az iskolában napközis 
nevelőként kezdett dolgozni, majd a felsőben tanított ma-
tematikát és 2007-től vállalta az intézmény vezetésével járó 
felelősségteljes munkát. Tartalmas, tevékeny tíz évre tekin-
tett vissza, melyre szívesen, kellemes érzésekkel emlékezik, 
akárcsak segítőkész nevelőtestületére, kollégáira. 

A tanévzárás az iskolai élet várva várt pillanata, mert a 
szünidőt jelenti a tanulók számára. A pedagógusokra még 
adminisztratív feladatok várnak, az iskola épületére pedig 
némi felújítási és karbantartási munkálatok. Szeptember el-
sején pedig új tanév kezdődik, addig azonban még minden-
kinek jár a nyári pihenés.

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS UTÁN JÁR A NYÁRI PIHENÉS 
Elbúcsúzott Peresztegi Gáborné igazgató is 

PIAC A KÁKICS EGYÜTTESSEL 

SZOCIÁLIS SEGÍTŐK KIRÁNDULTAK VÁROSUNKBAN
Június 14-én vendégül láttuk a Székesfehérvári Egyesített Szociális Intéz-

mény  vezetőit, akik szakmai kirándulás keretében látogatták meg intézmé-
nyünket, és ismerkedtek városunk nevezetességeivel. 

A délelőtti órákban érkeztek az Idősek Klubjába, ahol ismertetőt hallhattak 
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ működéséről, kiemelt helyen az idő-
sek nappali ellátásáról, valamint a település szociális helyzetéről, és az ezzel 
kapcsolatos feladatokról. 

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető
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A Bábolnai Hölgyegylet tagjai már évek óta szerveznek 
nyári tábort a gyerekeknek, segítve ezzel azon szülők-
nek, akiknek nehézséget okozna gyermekük napközbeni 
felügyelete. Három hetes tábor keretében, több turnusban, 
hasznosan tölthették napjaikat a gyerekek. Ottjártunkkor 
az első turnus résztvevői Szilágyi Ágnes sportfoglalkozá-
sán melegítettek. Ez volt az utolsó napjuk. Az ebéd utáni 
pihenőt ezen a napon a táborozók mozgással töltötték, de 
számos izgalmas program várt rájuk egész héten, mond-
ta el Veresné Szkocsek Mária pedagógus, alpolgármester, 
aki a Bábolnai Hölgyegylet tagjaként irányította a gyerkő-
cök körüli teendőket. Tőle megtudtuk, az iskola befejezése 
után közvetlenül megkezdődött a tábor első turnusa, így a 
szülők előre tudták egyeztetni nyaralásaikat, szabadságu-
kat. Már az első héten is nagyon változatos programokkal 
várták a gyermekeket. Kezdésként drámajátékkal ismerték 
meg egymást az alsós évfolyamos táborozók, a tizennyolc 
vegyes korosztályú gyerkőc szívesen vett részt a játékban. 
A második nap délelőttjén kézműves foglalkozások vártak 
rájuk, dobozt, babát készíthettek, gipszet önthettek, a saját 
kezű munkákat pedig hazavihették. Jártak a győri állatkert-
be is, mely után egy bábolnai sétakocsikázáson vettek részt 
a Nemzeti Ménesbirtok támogatásával. A záró nap délelőtt-
jén betűvadászat volt a program, majd süteményt készítet-
tek a szervezőkkel. A finomságokat a sportos délután zárá-
saként fogyasztották el.

Veresné Szkocsek Mária elmondta, a tábor ára idén is 
igen kedvezményes, miután a szülőknek mindösszesen 
7500 forintot kellett fizetnie az egyhetes elfoglaltságért, az 
önkormányzat támogatása jóvoltából. A nyári szünidő prog-
ramjait helyi vállalkozások is segítették színesebbé tenni 
támogatásukkal. Az ingyenes ebédet az önkormányzat biz-
tosította, a kirándulások alkalmával az utaztatáshoz Szabó 
Ferenc nyújtott hathatós segítséget. 

A tábor nagy haszna, hogy a gyerekek szabadidejében – 
kiszakadva a mindennapokból – kevesebb hangsúlyt kap a 
digitális világ, így megtanulnak egymással játszani, ismer-
kedni, ami csak előnyükre válhat.

A GYEREKEKNEK ÉLMÉNY, A SZÜLŐKNEK SEGÍTSÉG 
Nyári táborba csábított a hölgyegylet 

Ismerős mindenki előtt a mondás: a 
biciklist mindig szembe kapja a szél, 
és mindig dombnak kell felfelé men-
nie! Ez csak részben volt igaz június 
18-án, mikor a Bábolnai Hölgyek Egy-
lete szervezésében a „Mozdulj Bábol-
na „keretein belül vasárnap 10 órakor, 
mintegy negyvenötöd magammal 
megindultunk ígéretes programunkat 
teljesítendő! Előzetesen persze meg-
hallgattuk Kozma Ági sporttárs útvo-
nal ismertetését, mely szerint Bábolna 
- Bana – Bőny - Rétalap - Ölbő – Bá-
bolna viszonylat várhatóan 25 km-es 
távját kell teljesítenünk! Egyidejűleg 
örömmel nyugtáztuk az Ölbőn ránk 
váró meglepetés menü leírását is, mely 
szerint a megfáradt tekerőknek frissen 

készített pecsenye, grill kolbász, petre-
zselymes újkrumpli és sült hagymaka-
rikák adják az erőpótlást.

A szél valóban nehezítette a haladá-
sunkat, de csak Bőny központjáig, mi-
vel ráfordulva a Rétalap felé vivő útra, 
már csak oldalszelet kaptunk! Pompás 
napsütésben, viszonylag sík felületen 
kerekeztünk hosszú, elnyúlt vonalban, 
tartva Ági többször hangoztatott elvét: 
ne versengésként vegyük a progra-
mot, hanem hasznos társas összejö-
vetelnek, különösen figyelve a baleset-
mentes közlekedésre és a személyi 
biztonságra! Banát elhagyva egy de-
fekt hátráltatta a menetet, melynek ki-
javítását (dicséretes módon) kollektíve 
vártuk ki. Rétalap után a legnehezebb 

szakasz következett, mi szerint a Cent-
rálék alatti sóderes úton rázkódtunk a 
kavicsokon, faroltak ki a járművek a 
homokon! Ölbőre érve ínycsiklandozó 
illatok fogadtak bennünket, ami kö-
szönhető Koppendorfer Tamás és Ba-
logh László (Kayla) séf urak szakszerű 
sürgésének!  A korrekt módon előké-
szített padokat/ asztalokat hamarosan 
teli tányéros sporik foglalták el és csak 
ettünk, csak ettünk, csak ettünk… 
Nem csalódtunk a várakozásainkban, 
mert valóban nagyon finom, ízletes 
(és bőséges) volt minden!  Jókedvű, 
vidám beszélgetéssel, nevetgélés-
sel időztünk itt (a valóságban persze, 
emésztettünk!). Innen már mindenki az 
általa választott időpontban, ütemben 
indult haza.

Összegezve elmondható, hogy egy 
nagyon jól szervezett, hangulatos, prí-
ma ételsorral fűszerezett programban 
lehetett részünk.  Igazán bánhatják 
azok, akik (feltételezhetően a széltől 
tartva) döntöttek a kihagyás mellett! 
Remélhetően – az immár hagyomány-
nyá váló – jövőre is esedékes bicikli 
túrán a mostaninál lényegesen többen 
fognak részt venni!  Kapj az alkalmon – 
jövőre ne hagyd ki ! Katona László

HA A BICIKLIT TEKERED, MINDIG SZEMBE FÚJ A SZÉL…
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A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ idén is egyhetes tá-
borral várta az alsó tagozatos diákokat. A sok játékkal és 
kirándulással tarkított tábor kellemes és hasznos időtöltés 
volt a nebulóknak, akik új élményekkel és barátokkal is gaz-
dagodtak. Minden napra olyan programokat állítottak össze 
a gyermeknek, amik felkeltik az érdeklődésüket, megfelelő 
teret ad a mozgásnak, a kézműves  elfoglaltságnak, a kötet-
len játéknak és a kirándulásnak is.

A tábor utolsó napján faggattuk a táborvezetőt, Berkesné 
Szűcs Ágnes intézményvezetőt, aki még ekkor is lelkesen fi-
gyelte munkatársaival, hogyan járhat a gyerekek kedvébe.

Köztudott, hogy a szervezők nyitottak a település összes 
diákja felé, de a célcsoport elsősorban olyan alsó tagoza-
tos gyermekek, akiknek családjaival egész évben kapcso-
latban vannak. Idén először szervezi egyedül az egész he-
tet a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, az intézmény pá-
lyázott is a tábor sikerének érdekében. Berkesné Szűcs Ág-
nes elmondta, a pályázaton csak a banai szervezetük nyert, 
viszont önkormányzati támogatással Bábolnán is ingyene-
sen tudták megtartani a tábort a gyermekek részére. Sok 
gyerkőcnek ezen a táboron kívül nincs más lehetősége a 
nyári kikapcsolódásra, így a szervezők mindent megtesz-
nek, hogy a gyermekek egész héten jól érezzék magukat. 
A pusztán élőket minden nap utaztatták, hogy a bejárás ne 
jelentsen külön problémát, és ne lehessen akadály a tábo-
ri részvételben. 

A programok között nagy sikere volt a veszprémi állatkert-
ben tett látogatásnak is, mely egy igazán különleges és lát-
ványban bővelkedő, egész napos elfoglaltságot jelentett 
mindenki számára. A csapatépítésben nagy szerepet vál-
lalt  Bors Erika és Török Sándor is, akik tánctanulással lep-
ték meg a nebulókat, Katona Péter segítségével pedig te-
kézhettek a gyermekek. Maximálisan kihasználták a Sza-
badidőközpontban fellelhető adottságokat, így például mo-
zifilmet néztek, játékos sorversenyt tartottak, beiktattak egy 
könyvtárlátogatást, rejtvényfejtést, a rendőrség pedig – tár-
sasjáték formájában – bűnmegelőzési vetélkedővel kedves-
kedett a nebulóknak, amellyel rengeteg érdekességet meg-
tanulhattak. A táborban 31-en vettek részt, velük az Alap-
szolgáltatási Központ három munkatársa, illetve két segítő-
kész diák foglalkozott egész héten, hogy a diákok semmi-
ben ne szenvedjenek hiányt. 

A tábor sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a di-
ákok évről évre visszatérnek, hogy egy újabb héten át szó-
rakozhassanak barátaikkal.

NYÁRI TÁBOR 
SORVERSENNYEL, TÁNCCAL, MOZIVAL 

ÉS ÁLLATKERTI KIRÁNDULÁSSAL

KERTTULAJDONOSOK, CÉGTULAJDONOSOKKERTTULAJDONOSOK, CÉGTULAJDONOSOK  

FIGYELEM!FIGYELEM!

Segítünk Önnek!Segítünk Önnek!
Gondoskodunk kertjér l,

karbantartjuk, széppé tesszük!

Szolgáltatásunk mellé 
egy növényvéd  permetezés!

Kérje ajánlatunkat,Kérje ajánlatunkat,

HÍVJON HÍVJON 
MOST!MOST!

F NYÍRÁS

Aján
dék

Aján
dék

www.kertészem.hu

Sövényvágás • Metszés
Zöldhulladék elszállítás
Permetezés • Gyomirtás

Gyepszell ztetés

MÜLLER SZABOLCS
06 70/ 582-45-45

msz80@hotmail.com

KERTGONDOZÁS

Gond a f nyírás?
Nincs ideje?

Probléma a kert gondozása?

HÁZHOZ MEGYÜNK 
A főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztá-
lyának munkatársaitól személyesen lehet 
vagyonvédelmi tanácsokat kérni, vagyon-
védelmi tesztet tölteni, és lehet azt is kér-
ni, hogy saját lakásukban házukban adja-
nak személyre szabott tanácsokat. 
 

Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztály  
Bűnmegelőzési Alosztály 

A Rendőrség országos vagyonvédelmi 
programjai Komárom-Esztergom megyében 

BIKESAFE 
A www.bikesafe.hu honlapon keresztül 
működik egy országos nyilvántartó rend-
szer, melybe regisztrálni lehet a kerékpá-
rokat. A tulajdonos maga is megteheti 300 
Ft-ért, a rendőrségi regisztrációs akció-
kon ez ingyenes. A rendszer tárolja a ke-
rékpár adatait, a tulajdonos elérhetőségét. 
 
 

A program Bábolnán a következő helyszínen 
és időpontban lesz elérhető 

 
2017. július 25. 12.00-14.00   

Egészségügyi központ parkolója 
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SZENT ISTVÁN SZENT ISTVÁN 
ÜNNEPÉNÜNNEPÉN

KENYÉRSZENTELÉS

A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT JÁNOS

KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2017. AUGUSZTUS 20-ÁN 
a 10.45 órakor kezdődő 

szentmise keretében

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csüt.:  8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek:  szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája: 

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási időben.
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Kedves Olvasó! Újra beköszöntött a várva várt nyár, a szabadság, pihenés, nyaralás évszaka. Sokan már egész évben 
tervezgetik, hogy hol és hogyan töltik majd szabadságukat, míg mások az otthoni  kikapcsolódást választják. Bárhol is 
töltsük jól megérdemelt pihenésünket, szánjunk időt az olvasásra is. Ehhez nyújtok át Önöknek  egy kis kedvcsinálót. Szép 
nyarat kívánok! Veresné Szkocsek Mária

MÁRAI SÁNDOR:

JÚLIUS
Már reggel, ébredéskor, van a levegő-

ben valami vészhírszerű. A madarak haj-
nali fél három felé kezdik. Háromtól ötig 
vitatkoznak, készülnek a napra, az életre. 
Ezek a titkos órák. A város savanyú leplei-
be göngyölten alszik, gyötrötten és aléltan 
készül a nappal harmincnégy fokos vég-
zetére. De a kora hajnal, ez a gyöngéd, 
nemes és szagos júliusi hajnal az érettség 
egészséges és üde illatával lélegzik. 

Erkélyemen állok, reggel négykor, a fák 
között, hallgatom azt a finom zizegést, 
mellyel a fák ébrednek. Igen, ez a nyár, 
gondolom; s mintha elborítana egy érzés, 
amely nem alkuszik többé, s tele van egy-
szerű, testi emlékekkel: egy uszoda sza-
gát érzem, a kajszibarack illatát, annak a 
viaszosvászonnal behúzott hencsernek 
hűvös szagát, melyen diákkoromban 
hasaltam júliusi délutánokon, s Jókait ol-
vastam, boldog habzsolással, a „Kőszívű 
ember fiai”-t és „Erdély aranykorá-t. Azu-
tán egy domboldalt látok az alkonyatban, 
apám megy a jegenyék alatt, puskával ke-
zében, előtte Castor és Pollux, a két barna 
vizsla, anyám a kertilak tornácán áll, fehér 
pongyolában, s a táj tele van barna és kék 
alkonyati árnyakkal. Negyvenéves lehet e 
pillanatban apám; sárga szalmakalapot 

visel, s vadásztáskájáról véres szemű für-
jek lógnak le. A füzest látom, a sekély vizű 
folyó partján, a porfelhőt az országúton, a 
teleholdat a meleg éjszakában, Nepomuki 
Szent János szobra felett. A szobor orrát 
letörték részeg vándorlegények. A tücskö-
ket hallom. Az éjszakában nők nevetnek 
valahol, a füzes közt tót leányok fürdenek 
a folyóban. Ez a nyár, ilyen volt, emlék-
szem.

Hajnali ötkor bemegyek szobámba, 
becsukom az ablakot. Író vagyok, mes-
terséges klímára van szükségem, hogy 
dolgozni tudjak. Nem lehet strandra járni 
júliusban és írni. Nem lehet negyvenfo-
kos napfényben tántorogni az olvadó, 
szortyogó köztereken és írni. Az írás nem 
természetes mesterség Sötét szobában, 
villanyfény mellett, e mesterkélt klímában 
dolgozom. Az ember maradjon hűséges 
mestersége feltételeihez. A bányász sem 
tehet másként, csak a nyirkos sötétben 
találja meg az ércet, melyet keresni és 
megtalálni, élete egyetlen értelme. Így vi-
gasztalom magam, amíg napközben – a 
külvilágból – csapzott különcök érkeznek, 
és rémhíreket mesélnek. Olvad az aszfalt, 
mondják, megöltek egy, krupiét, az em-
berek ájuldoznak az utcán, a levegő ele-
meire bomlik a hőségtől, minden erjed, 
rothad és málladozik. A sötét lakásban 
nesztelenül élek, meghallgatom e híreket, 
aztán visszaülök asztalomhoz, s egy-két 
sort írok, esetleg a nyárról, az égésről, a 

préritűzről, mely pusztítja a külső világot. 
Mit csináljak mikor ez a dolgom, kániku-
lában is?

Este hét felé lemegyek az utcára. A nap 
még villog a János-hegy fölött, sárga düh-
vel, egy haldokló ámokfutó dühével. A 
gépkocsi, mely a szerkesztőségbe visz, 
dülöngél a meleg kövek között. Odabenn 
most kezdünk dolgozni, mikor a többiek 
– miniszterek, öntözők, mozdonyveze-
tők – napi munkájuk után már a zuhany 
alatt állanak. A szürkésfekete forróságban 
dolgozunk, mint a néger fűtők a hadihajó 
kazánja előtt. Munkások, újságírók, írók, 
ingujjra vetkőzve járunk a folyosókon, ve-
rekszünk az elemek lázadásával, a szelle-
mi munka testi feltételeivel. Formába önt-
jük a párás, néha véres anyagot, melyet a 
forró nap megérlelt. Éjfél felé munka után, 
sápadtan megyünk az utcákon, lehetőleg 
korrekten öltözve, mint a trópusokon a 
fehérek, akik kénytelenek fegyelmezettek 
maradni akkor is, mikor a természet fe-
gyelmezetlen s a bennszülöttek elvesztik 
fejüket.

Hajnali háromkor megint künn állok az 
erkélyen. Hallgatom a madarakat. Arra 
gondolok, hogy az irodalom a mérsékelt 
égöv terméke. A trópusokon csak élni 
lehet. S még ezt gondolom, tikkadtan és 
honvággyal: nem is lehet rossz, a trópu-
sokon. Nem is lehet rossz, élni, alélni az 
élet ötvenfokos, halálos ölelésében; élni, 
csak élni.

1949 szeptemberében kezdték az 
első osztályt azok a szépkorúak, akik 
június 10-én hatvan év elteltével ismét 
találkoztak egymással osztálytalálko-
zójuk alkalmával. 

A résztvevők nosztalgiával emlé-
keztek egykori tanítóikra, tanáraikra, 
felidézve az általános iskolai éveket. 

Akkoriban Blázsik Ferenc volt az igaz-
gató, aki biológiát tanított az osztály-
nak. Bognár Imre komáromi résztve-
vőtől megtudtuk, a tanítás akkoriban 
szigorú körülmények között zajlott, ami 
szép gyermekkori élményekkel társult. 
Mint említette, az ötvenes évek voltak 
számukra a legszebbek, mert akkor 
kevesebbet jártak iskolába, hiszen 
nyolcadikosként élték meg az 56-os 
időszakot. Mint mesélték: szalonnát, 
krumplit gyűjtöttek az osztályfőnökük-
kel a forradalmárok számára  házról 
házra járva, az általuk összeszedett 
élelmet a fővárosba vitték. Tizenéves-
ként az oroszokat hazaküldő szloge-

neket ők is harsogták. Tizenhatan fe-
jezték be a nyolc osztályt, a sok lány 
között mindössze csak öt fiúval.

A fiatalok az általános iskola után 
szétszéledtek, és ötévente újra talál-
koztak egymással. A június 10-ei osz-
tálytalálkozóra tizenegy élő osztálytárs 
kapott meghívót, mely  a régi iskola fa-
lai közé szólt. A találkozón négyen tud-
tak részt venni. A jelenlévők szívesen 
emlékeztek közös gyermekkorukra és 
nem felejtettek megemlékezni már el-
hunyt osztálytársaikról. A hatvan éves 
találkozóra érkezők a temetőbe is kilá-
togattak, hogy tiszteletüket tegyék el-
hunyt társaik és pedagógusaik sírjánál.

EMLÉKIDÉZÉS HATVAN ÉV TÁVLATÁBÓL 
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Június 12-én rendhagyó irodalom óra megtartására 
vállakozott a felvidéki Zsapka Attila, aki a Rákóczi Szö-
vetség bábolnai szervezetének támogatása révén adta 
elő dalos, zenés műsorát az általános iskola felsős di-
ákságának. A rendhagyó irodalomóra legfőbb eszköze 
a zene, ennek révén közvetítette az előadó a versek tar-
talmi mondanivalóját a diákságnak. Veresné Szkocsek 
Mária, az eseményt szervező pedagógus elmondta, a 
zene segítségével élményszerű a tanulás. 

– Ma már egyre nehezebb a gyerekekhez közel hozni a 
verseket, a felső tagozatos irodalomtanítás pedig nagyon 
verscentrikus. A mai diákok figyelmét nehéz lekötni versek-
kel, nem nagyon figyelnek oda a művek tartalmi vonatko-
zásaira.  Úgy gondoljuk, jobban meg lehetne szerettetni 
az irodalmat akkor, ha inkább novellákat, elbeszéléseket 
dolgozhatnánk fel az órákon. A versekre azonban nagy 
szüksége van mindenkinek, és ha azt gyermekkorban nem 
tudjuk közel vinni a tanuló ifjúsághoz, akkor ez később tel-
jesen reménytelen. A középfokú oktatás is verscentrikus, 
az érettségi vizsgán előkerül a művek összehasonlítása, 
vagy elemzése. A zene azonban jó eszköz, magyarázta a 
pedagógus, aki a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezeté-
nek pályázatával és támogatásával fogadhatta az előadót 
az iskolában.  

Zsapka Attila a magyarságtudatot erősítő költeményeket 
választott és énekelt a rendhagyó irodalomórán meglepően 
fegyelmezett társaságnak. A zenével is megfogalmazott köl-
temények közül több nemzetünk történelmi sorstragédiáját, 
a kitelepítést igyekezett érzékeltetni.

A rendhagyó óra egy április óta tartó projekt záró momen-
tumaként szolgált, mondta el dr. Faragóné dr. Novadovszky 
Nóra, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének titkára. 
Mint fogalmazott, a kitelepítés hangsúlyos eseménye volt a 
huszadik századnak és fájdalmas pontja a magyar történe-
lemnek.

Az élményszerű tanulást korábban egy kirándulás is segí-
tette, majd a zenés irodalomóra is szembesítette a fiatalokat 
nemzetünk sorstragédiájával, amiről a családok többsége 
nem beszél, és a tankönyvek is csak árnyaltan fogalmazzák 
meg a múltbéli történéseket. 

A rendhagyó irodalom óra 45 perce lekötötte a diákságot, 
és remélhetőleg mindenkiben megmaradt legalább egy 
verscím vagy egy szerzői név, vagy akár egy csipetnyi tar-
talmi gondolat az elénekelt szerzeményekből.

ALTERNATÍV IRODALOMÓRA GITÁRDALLAMOKKAL 

A szerző 2007 júniusától kezdődően minden hétköz-
nap reggel, a Kossuth Rádió „Hajnal – Táj” című mű-
sorában válaszolt a hallgatók által feltett kérdésekre. 
Az elmúlt évtized során feltett, mintegy 5000 kérdés és 
válasz, a gyíkoktól kezdve a madarakon át, a háziálla-
tokig, szinte minden állatfajra és az állategészségügy 
valamennyi területére kiterjedt.

A most „Kutya bajok” címmel megjelent első kötet a ku-
tyák betegségeivel kapcsolatos leggyakoribb és legérde-
kesebb kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartal-
mazza, képekkel illusztrált formában. A könyv, az Ünnepi 
Könyvhét alkalmából, az egészségügyi könyvek kiadójá-
nak, a SpringMed Kiadónak gondozásában jelent meg. 

Mátray dr. a könyvét június 10-én, a budapesti Vörös-
marty téren, a műsor rendszeres hallgatóinak és más ér-
deklődőknek dedikálta. 

A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, a kiadó-
nál és természetesen a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben 
is.

A sorozat következő kötete, a szerző és a kiadó tervei 
szerint, a macskákkal kapcsolatos rádiós kérdéseket és 
válaszokat tartalmazza majd.

MEGJELENT!
DR. MÁTRAY ÁRPÁD, „RÁDIÓS ÁLLATORVOS”

ÚJ KÖNYVE
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Az első körös pályázatok közül újabb 
támogatási kérelmekről döntöttek júni-
us közepén – 11 település örülhet pro-
jektje pozitív elbírálásának. „A jelenle-
gi, csaknem 1,2 milliárd forint értékű 
csomag 9 községet és két várost érint, 
a támogatásoknak köszönhetően több 
helyen megoldódik a csapadékvíz el-
vezetésének kérdése, fejlődnek az 
egészségügyi és szociális alapszolgál-
tatások, orvosi rendelő és gondozási 
központ újul meg, egyes helyeken pe-
dig a megújuló energiákat hasznosít-
ják” – jelentette be Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke. 

Utóbbiak közé tartozik Bábolna is: az 
elnyert csaknem 200 millió forintból az 
önkormányzati intézmények földgáz 
alapú primerenergia felhasználásá-
nak csökkentését oldja meg a város a 
K52-es és a K-53-as termálvizes kutak 
vizének hasznosításával. A termálvíz-
ben lévő kísérőgázt a meglévő földgáz 
tüzelésű berendezések segítségével a 
Városi Sportcsarnok valamint a főző-
konyha tudja majd felhasználni saját 
fűtési igényeik kielégítésére. A Sport-
csarnok esetében a termálvíz hőener-
giája felhasználható lesz a használati 
melegvíz előállítására is. 

„A területi elvet figyelembe véve a 
tervezett illetve az előkészítés alatt álló 
fejlesztések a megye egész területét 
lefedik. Kiemelten fontosnak tartom 

ugyanis a kistelepülések, a községek 
támogatását” – egészítette ki Popovics 
György a megítélt TOP-os támogatá-
sokkal kapcsolatban. Hozzátette, a 
munka itt nem áll meg: március 31-ével 
megjelentek a 2017. évi TOP-os pályá-
zatok is. A kiírások révén több mint 8,1 
milliárd Ft támogatás juthat még a te-
lepüléseknek. Inkubátorházak fejlesz-
tésére, leromlott városi területek reha-
bilitációjára, helyi identitás és kohézió 
erősítésére, valamint újabb turisztikai, 
közlekedési, vízrendezési és energeti-
kai projektekre nyújthatnak be pályá-

zatokat az önkormányzatok és egyéb, 
a kiírásokban szereplő szervezetek.  

Bábolna Város polgármestere, dr. 
Horváth Klára nagy örömmel fogadta 
a nyertes pályázatokról szóló hivatalos 
információkat. Mint mondta, a telepü-
lés fejlődése szempontjából új lendü-
letet vesznek az önkormányzat által 
tervezett beruházások. Ennek követ-
keztében Bábolna az itt élők számára 
színvonalában és gazdasági értelem-
ben is magasabb szintű lehetőségeket 
nyújt, és a megye jelentős települései 
közé tartozik. 

CSAKNEM 200 MILLIÓ FORINT BÁBOLNÁNAK

ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERT A VÁROS
Áprilisban a megyei önkormányzat támogató döntésével a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében mintegy 60 millió forintot nyert a város a Százszorszép Óvoda felújítására, 115 mil-
lió forintot pedig a Köves János út megújítására. Nemrég további 12 TOP-os projektről született pozitív 
döntés, köztük Bábolna pályázatáról is. 
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Immár hagyomány, hogy közönségszavazattal megvá-
lasztják a megye sport-, szellemi és kulturális életének ki-
magasló személyiségei közül a megyei príma díjasokat. A 
Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége megyei szervezeté-
nek kuratóriuma Megyei Príma díját hárman vehetik majd át. 
A díj egymillió forinttal és erkölcsi elismeréssel jár. Szavazni 
2017. szeptember 8-ig lehet.

A kemma.hu-n és a 24 óra napilapban közönségszavazás 
indult. A jelöltek: 

Magyar tudomány kategóriában jelölt a bábolnai 
származású dr. Dombi Péter, a tatabányai Szent 
Borbála Kórház onkológiai és hematológiai osztá-
lyának vezetője. Két éve a kórház orvos igazgatója. 

A magyar zeneművészet kategóriában: a tatai Egressy 
kamarakórus, mely a „nagy” Egressy Kórusból 1991-ben 
alakult, karnagya és művészeti vezetője Robozné Schőn-

feld Zsuzsanna. 1999-ben fesztiválkórus címet érdemeltek 
ki.

Magyar oktatás területén: Fehér László Gábor klarinét és 
tárogatóművész. A magyar sport területén Kiprich József, a 
tatabányai születésű válogatott magyar labdarúgó, csatár, 
jelenleg edző és játékosmegfigyelő. 

A magyar közművelődés területén: az Agora Nonprofit 
Kft., mely komplex kultúra-, szabadidő-, és közösségszer-
vező, sportlétesítményeket üzemeltető szervezetként műkö-
dik. Képzőművészet kategóriában  Mórocz István képzőmű-
vész, grafikus. 

 A magyar népművészet témakörben: a komáromi Duna 
Népdalkör. A magyar zeneművészet kategóriában a Táti 
Német nemzetiségi Fúvószenekar. Sportban Maráz Zsu-
zsannát az esztergomi ultrafutót jelölték.

A magyar köznevelés területén a Bakfart Bálint Alapfokú 
Művészeti Iskola a jelölt. 

BÁBOLNAI SZÁRMAZÁSÚ JELÖLT A PRÍMA-DÍJ 
VÁROMÁNYOSAI KÖZT

Komárom Esztergom megye a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
26 milliárd forintos fejlesztési keretet használhat 
fel, melyből 18 milliárd forintról már szerződést kö-
töttek a kedvezményezettek és 12 milliárd forintot 
ki is fizettek a projektek megvalósítóinak - mondta 
a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára a „Komárom-Esztergom Megye 
Gazdaságáért” díjak átadása előtti köszöntőjében 
június 29-én Tatabányán.

Vitályos Eszter kiemelte, a TOP által támogatott fejlesz-
tések túlnyomó többsége a közszférában valósul meg, 19 
milliárd forint értékben. A tíz operatív programot tekintve 
viszont a vállalkozások részesülnek a legnagyobb támoga-
tásban, mintegy 41 milliárd forintos összeggel.

A már megítélt támogatások jelentősebb területei; telepü-
lésfejlesztés, közlekedés, foglalkoztatás és felnőttképzés, 
turisztika, környezetvédelem, valamint energia megtakarí-
tást eredményező beruházások – ismertette az államtitkár.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, 
Komárom-Esztergom megye az ország három legfejlettebb 
megyéje közé tartozik. Budapestet kivéve az egy lakosra 
jutó ipari termelésben a megyék rangsorában az első he-
lyen áll, az egy lakosra jutó beruházások és a havi nettó 
átlagkereset tekintetében a második helyet foglalja el.

Dr. Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hozzátette, 26 ezer 
egyéni és társas vállalkozással Komárom-Esztergom me-
gye az ország második legiparosodottabb megyéje.

A megyei közgyűlés 2004-ben 4 kategóriában alapította 
meg a „Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért” díjat, 

mely az együttműködő gazdasági érdekképviseletek javas-
latára 2016-ban 8 kategóriára bővült, valamint egy különdí-
jat is átadtak.

A bronz kisplasztikából álló díjat és az oklevelet a megyei 
közgyűlés elnöke, Vitályos Eszter államtitkár, Bencsik Já-
nos, Czunyiné dr. Bertalan Judit és Völner Pál országgyűlési 
képviselők adták át a kitüntetetteknek.

Az ünnepségen elismerést vettek át; Dobosi Tivadar (élet-
műdíj), ASG Gépgyártó Kft. (szakképzés), Dall’Asta Arnold 
(kézműves), Esztergomi Rögbi Kft. (kisvállalkozás), Izsá-
ki András (egyéni vállalkozás), Kisbér Bádog-Center Kft. 
(nagyvállalkozás), Motor Classic Bt. (középvállalkozás) és 
a Szivek Pince (agrárvállalkozás).

A különdíjat a Adrilux Hungary Kft. kapta. A hollóházi vá-
zát és az elismerő oklevelet a Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Ipakamara ajánlotta fel.

ÁTADTÁK A „KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
GAZDASÁGÁÉRT” DÍJAKAT
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Bábolna
2017. szeptember 8–9.

Szeptember 8.  (péntek)
Bábolnai Általános Iskola művészeti terme

16.00 BÁBOLNAI TÁRLAT 
 Bábolnai Alkotók kiállításának megnyitója
 A kiállítás a megnyitót követően és 
 szeptember 9-én (szombaton) 10 – 17 óráig
 látogatható

Rendezvénysátor

17.00 A XIX. Kukorica Fesztivál megnyitása:
 dr. Horváth Klára polgármester
17.05–17.55 RITMUS Koncert Fúvószenekar 
 – Ács-Bábolna 
18.30–19.00 TIAMO Modern Tánccsoport – Bábolna
19.00–20.00 BARÁTI  DAL-SZÍN-HÁZ operett előadása 
20.00–21.00 BUNYÓS PITYU mulatós műsora
21.05–21.55 MAGYAROCK MUSICAL BAND koncertje
22.30  Retro Disco – B. TÓTH LÁSZLÓ-val

„Csináld magad!” – Kézműves sátor 
Kávéházzal szemben, füves terület)

17.00–20.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
 kicsiknek – nagyoknak , arcfestés, 
 csillámtetoválás – a Szabó család
 közreműködésével 

Rendezvénysátor melletti terület
17.00 órától JÁTSZÓPARK, VÁSÁR
18.00 órától a BÁBOLNAI KYOKUSHIN KARATE KLUB 
 bemutatója, Máté Róbert, 4 DAN-os mester
 vezetésével
22.00 TŰZIJÁTÉK

Kereskedő udvar
A KUKORICA GASZTRONÓMIÁJA: 

kukoricás ételek, kukorica sör kóstolója és vására 
a GUSTAIOLO Étteremben

Szeptember 9.  (szombat)
Bábolnai Általános Iskola művészeti terme

10.00–17.00 BÁBOLNAI TÁRLAT 
 – Bábolnai Alkotók kiállítása

Bábolnai Általános Iskola udvara 
10.00 órától ÍJÁSZAT és bemutató – BUJÁKI BÁLINT 
 és a BÁBOLNAI ÍJÁSZ BARÁTI TÁRSASÁG
 részvételével
17.00 Autó- , repülő- , helikopter 
 MODELL BEMUTATÓ

Polgármesteri Hivatal bejárata 
11.00–19.00 „MEGY A ZSUZSIVONAT…”
 Ingyenes városnéző kisvonat indul
 óránként.

Rendezvénysátor melletti terület
10.00 órától JÁTSZÓPARK, VÁSÁR
14.00–20.00 FLIP UNIT TEAM AKROBATIKUS SHOW
 16.00 és 18.00 órakor bemutatók, melyek
 után lehetőség lesz együtt „edzeni” 
 az akrobatákkal, valamint egész idő alatt
 slackline („hevedertánc”) kipróbálása 
 segítőkkel
16.50–17.05 BRILIÁNS KUTYAISKOLA bemutatója
17.10–17.50  BOKA GÁBOR SZÍNHÁZA 
 – A helység kalapácsa 
 Közreműködők: Bábolnai gyerekek, 
 felnőttek, Rojtos Együttes

Rendezvénysátor
15.00–16.00 KOLOMPOS MULATSÁG 
 a Kolompos együttes koncertje 
 gyermekeknek
16.15–16.45 CSEPEREDŐK Néptánccsoport előadása 
 – Bábolna. Kísér a Rojtos Együttes 
18.10–19.40  LGT EMLÉKZENEKAR koncertje
19.40–20.00 TOMBOLA sorsolás
20.00–21.30  BERGENDY KONCERT-, TÁNC-, JAZZ- 
 ÉS SZALON ZENEKAR koncertje
21.45 KELL EGY JÓ NAGY BULI! 
 zene: Electron Band

Borsátor (Kávéházzal szemben, füves terület)
17.00 órától BORKÓSTOLÁS a Bábolnai Borbarátok
 Egyesülete szervezésében
19.00–23.00 A JÓ BORBAN BENNE VAN A NÓTA
 Baranyai István és cigányzenekara

Kereskedő udvar
A KUKORICA GASZTRONÓMIÁJA: 

kukoricás ételek, kukorica sör kóstolója és vására 
a GUSTAIOLO Étteremben

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

XIX.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Július 16-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 15. vasárnap 10.45 szentmise
Péter illér-gyűjtés

Július 23-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 16. vasárnap 10.45 szentmise

Július 30-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 17. vasárnap 10.45 szentmise

Augusztus 6-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 18. vasárnap 10.45 szentmise

Augusztus 13-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 19. vasárnap,  10.45 szentmise
Gépjármű szentelés

Augusztus 15-én kedden 9.00 szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe 

Augusztus 20-án vasárnap 11.00 szentmise
Szent István ünnepe (Kenyérszentelés) 

Augusztus 27-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 21. vasárnap 10.45 szentmise
Terményáldás (gyümölcs, zöldség)

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
JÚLIUS 16. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 23. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 30. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 6. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 13. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 20. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 27. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 3. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 10. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 17. –  Vasárnap 11 óra

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

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 16.  vasárnap  15:00 óra

AUGUSZTUS 6.  vasárnap  15:00 óra
AUGUSZTUS 20.  vasárnap  15:00 óra

SZEPTEMBER 03.  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.

BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Bábolna, Zrínyi u. 15. - Tel.: 34/368-467

Kliensfogadás:

hétfő:  8–15 óráig
kedd:  13–15 óráig
szerda:  8–15 óráig
csütörtök:  13–15 óráig
péntek:  8–12 óráig

(ebédidő: 12:30-13 óráig)

SÚLYOS PROBLÉMÁK
Szűrővizsgálatok támogatása, egészségtudatossági 

programok, egészségnapok szervezése. Ezeket nem 
véletlenül kezeli kiemelten önkormányzatunk, hiszen sok 
területen igencsak problémás a magyarok egészségi ál-
lapota, mely alól mi, bábolnaiak sem vagyunk kivételek. 

Az egyik legnagyobb gondot talán az elhízás jelenti, 
mely számos betegség kialakulásában játszhat szere-
pet. A szívbetegségek kockázata mellett az elhízás je-
lentősen növeli az agyi érkatasztrófa, vagyis a stroke, de 
a rák- és a cukorbetegségek fellépésének kockázatát is.

A számok pedig nem túl biztatóak. Jelenleg a hazai 
felnőtt népességen belül 2,5 milliónyian számítanak ki-
fejezetten elhízottnak, míg közel ugyanennyien, ha nem 
is „daginak”, de mindenképp túlsúlyosnak tekinthetők, 
azaz a lakosság felét! érinti a probléma.

Míg egy évtizede még „csak” a 4-5. helyen állt Magyar-
ország a leginkább elhízott nemzetek listáján, addig né-
hány éve már sajnos egyértelműen miénk a vezető sze-
rep Európában. Az OECD mellett egy hazai szervezet, 
az OGYÉI jelentése is lehangoló. Ezek szerint a hölgyek 
között idehaza 32%, az urak közt 28% a kifejezetten elhí-
zottak aránya. Ugyanez a mutató Svájcban csak 9 és 12, 
de a bécsi szeleteken felnőtt szomszédunknál sem több 
14, illetve 16%-nál.

És hogy mit tehetünk? A dietetikusok a túlságosan 
terebélyes személyeknek többnyire 30 perc intenzív 
testmozgást, illetve 20 százalékkal kisebb ételadagok 
elfogyasztását javasolják, ha meg akarnak szabadulni a 
felesleges kilóktól. Kevesebb húst, krumplit, pékárut és 
zsírokat kellene fogyasztanunk, ehelyett pedig növelni 
kellene a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását. Ha 
ezekre egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor egyértel-
műen jobb és hosszabb életre számíthatunk!

Az életmódváltáshoz pedig sok erőt adhat a jó példa, 
a sikeres példaképek, akik talán csak pár utcára laknak 
tőlünk.  Ezért kérjük, ha Önnek is hasonló problémája 
volt, de sikerült lefogynia, ossza meg velünk sikerének 
titkát, hogy más is kedvet kaphasson egy egészsége-
sebb, könnyebb élethez.
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A megyei első osztályú labdarúgó baj-
nokság rájátszásának utolsó fordulójá-
ban a felnőtt legénység Esztergomban 
vendégszerepelt. A találkozónak iga-
zán komoly tétje nem volt, hiszen együt-
tesünk bármilyen eredményt ér is el, 8. 
helynél se jobb, se rosszabb helyen 
nem végezhetett, három pont megszer-
zése esetén sem érhette utol a Sárisáp 
gárdáját. Az Esztergomnak sem jelen-
tett semmit a győzelem, hiszen az előt-
tük álló Nagyigmándot már nem érhet-
ték be. A presztízsértékű mérkőzésen a 
hazaiak már a 22. és 30. percben szer-
zett találataikkal két gólos előny birtoká-
ban voltak, melyre Csillag Máté a szünet 
előtt hat perccel válaszolni tudott. A má-
sodik játékrészben a mieink játszottak 
mezőnyfölényben, focistáink gólhelyze-
tekig is eljutottak, ám a meccset megfor-
dítani nem tudták. FC Esztergom – Bá-
bolna SE 2:1.

Az U19-es gárda is idegenben fejez-
te be a bajnoki szezont, ők Oroszlány-
ba utaztak. Nekik sem volt félnivalójuk, 
ugyanis a Nagyigmánd előtt négy pont 
előnnyel magabiztosan tudhatták magu-
kénak a 6. helyet. Az már csak hab volt 
a tortán, hogy kitűnően sikerült az utol-
só mérkőzés. Igaz ugyan, hogy ezúttal 
a felnőtt csapatban szereplő rutinosabb 
játékosok is segíteni tudták a csapatot, 

de ez mit sem von le a fiatalabb focisták 
érdemeiből. Valkó Gergő már a 3. perc-
ben megszerezte a vezetést, három perc 
múlva testvére Miklós volt eredményes. 
Kovács Máté még ebben a félidőben nö-
velte az előnyt, majd hosszabb gólszü-
net következett. A hazaiak az 50. és 60. 
percben szerzett találataikkal próbáltak 
meg közelíteni legényeinkhez, de Valkó 
Miklós gólja magabiztos győzelemhez 
segítette az U19-es együttest. Oroszlá-
nyi SZE U19 – Bábolna SE U19 2:4.

A felnőtt együttes tehát 8. helyen zár-
ta az alapszakaszt. 24 mérkőzésből 9 
győzelmet, 4 döntetlent és 11 veresé-
get értek el. A rájátszás négy találkozójá-
ból kettőt sikerült megnyerni, kétszer pe-
dig vereséget szenvedett a gárda, ennek 
eredményeképpen nem mozdultak el a 
tabelláról, a 8. helyen zárták a bajnoksá-
got. Továbbra is a régi forma igaz: jó fo-
cit játszó csapatok ellen labdarúgóink fel 
tudnak pörögni, és jó teljesítményre ké-
pesek. A kissé gyengébbekkel szem-
ben kevésbé tudják érvényesíteni akara-
tukat, már-már felveszik az ellenfél rosz-
sz játékstílusát. A csapat látszólag a vá-
rakozások alatt teljesített, ám figyelembe 
kell venni, hogy hirtelen megfiatalodott 
az együttes. Sok tehetséges, saját neve-
lésű focista mutatkozott be és vált a gár-
da alapemberévé. A megye meghatáro-

zó együttesei sem vették félvállról a fiatal 
Bábolnát, tudták, hogy sok meglepetés 
várhat rájuk egy-egy találkozón. Csong-
rádi Péter vezetőedző is úgy véli, nem 
kell szégyenkezni a 8. hely miatt, hiszen 
nem volt összeérett a csapat. Rövid nyá-
ri szünet után már megkezdték az edzé-
seket, és a mester úgy érzi, a követke-
ző bajnoki évad sokkal sikeresebb lesz 
az előbbinél.

Az U19-es gárda viszont kellemes csa-
lódást okozott. Karvaj Ottó irányításá-
val a javarészt 15-16 éves ifjoncok – ki-
egészülve néhány rutinos, idősebb játé-
kossal – nem várt eredményeket produ-
kált. A megye stabil, játékosállományá-
ban idősebb és atlétikusabb csapatait 
lepték meg fegyelmezett, taktikus labda-
rúgásukkal. Az alapszakaszt a 7. helyen 
zárták 8 győzelemmel, 5 döntetlennel és 
11 vereséggel. A rájátszás remekül sike-
rült, itt négy mérkőzésből hármat nyer-
tek és egyszer kaptak ki. Edzőjük jog-
gal büszke tanítványaira, hiszen ezek a 
gyerekek a bajnokság során szombaton-
ként az U16-os együttesben szerepeltek, 
majd vasárnaponként az U19-ben teljesí-
tettek. A mostani elvárásokon felüli pro-
dukciójuk arra sarkallja őket, hogy a kö-
vetkező évadban a felsőház tagjaiként je-
gyezzék őket.

LABDARÚGÁS

A FELNŐTTEKNEK MARADT A 8. HELY, AZ U19 A 6.

Egy különleges, kevéssé ismert, mégis a magyarság történel-
méhez szorosan köthető lófajta hazai és európai tenyésztői töl-
töttek el három napot Bábolnán. Akhal-Teke fajtájú lovak számára 
rendeztek Európa-bajnokságot, melyen hat ország ötven paripája 
vonult fel a szakértő zsűri előtt.

Az Akhal-Teke lófajta Közép-Ázsiából származik, a mai Türkme-
nisztán sivatagos területeiről, tenyésztése több ezer évre vezethe-
tő vissza – tudtuk meg Nyéki Józseftől, az Akhal-Teke Lótenyész-
tők Magyarországi Egyesülete elnökétől. Az elnevezés a földrajzi 
területre és a tenyésztő törzsre utal. A vándorló magyarságnak is 
volt köze ehhez a lófajtához, hiszen őseink is jártak azon a vidé-
ken. Ma már tudományosan is bizonyított tény, hogy a honfoglaló 
magyarok vezetőinek voltak ilyen lovai. Az Akhal-Teke vékony, szi-
kár, finom felépítésű ló, szőrzetük rendkívül finom, rövid, jellegzete-
sen fémfényű. Rendkívüli színgazdagság jellemző a fajtára, a leg-
gyakoribbak a pej, a szürke és a fakó különböző árnyalatai. Rend-
kívüli eleganciája és intelligenciája különösen alkalmassá teszi a 
fajtát a díjlovaglásra, de díjugratásban is komoly eredmények bi-
zonyítják tehetségét. Magyarországon közel 120 példány van eb-
ből a lófajtából.

A bábolnai esemény egy küllemverseny volt, mely a tenyésztés 
eredményeit volt hivatott bemutatni. A verseny mezőnyében né-
metek, osztrákok, csehek, szlovákok és ukránok is szerepeltek. 

A Bábolnán megrendezett Európa-bajnokságot Silapberdi Nur-
berdiev, Türkmenisztán bécsi nagykövete is megtisztelte jelenlété-
vel, aki országa képviselete mellett a fajta népszerűsítésében is út-
törő szerepet vállal. Hazájában kiemelt jelentőséget tulajdonítanak 
az ősi lófajta tenyésztésének, a génmegőrzésnek.

AZ AKHAL-TEKE – TÖBBEZER ÉVES LÓFAJTA
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KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS TORNAKÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS TORNA
Tavaszi Kupa elnevezéssel kézilabdatornát rendezett a BSE 

szakosztálya június 3-án városunk sportcsarnokában. A serdü-
lőkorú lányok számára szervezett szezonzáró megmérettetésen 
ácsi, bőnyi és öttevényi ellenfelekkel mérkőztek a helyi kézis pa-
lánták.

Szilágyi Ágnes szervező tervei szerint hat csapatos tornát sze-
retett volna, de a fent említett négy együttes fogadta el ezúttal a 
meghívást. 

Az öttevényiek Rácz József tanár úr vezetésével – aki néhány 
évtizeddel ezelőtt Bábolnán tanított testnevelőként – évek óta 
szívesen jönnek a bábolnai tornákra. Ácson a kézilabdázásnak 
komoly hagyományai vannak, a bőnyiek viszont újnak számíta-
nak, hiszen náluk néhány hónappal ezelőtt jött létre a kézilabda 
csapat.

A bábolnai lányok első mérkőzésüket mindjárt a mezőny leg-
jobbjának számító Öttevénnyel vívták. Ezen a találkozón kézise-
ink kissé álmosan kezdtek, Némedi Vida Ingrid edző sem volt 
elégedett teljesítményükkel. A folytatás azonban biztatóbb volt, 
a Bőny ellen már felszabadultan játszottak a lányok, az Áccsal 

pedig szoros rangadót 
vívtak. 

Végeredményben a 
papírformának meg-
felelően az Öttevény 
nyerte a tornát, máso-
dik helyen a Bábolna 
végzett, a harmadik he-
lyet Ács, a negyediket 
pedig Bőny szerezte 
meg. A díjakat Veresné 
Szkocsek Mária alpol-

gármester és Nagy Lajos, a Bábolnai Sportegyesület ügyveze-
tője adták át. Jutalmazták a legtöbb gólt elért játékost, Németh 
Diánát Bábolnáról, a legjobb kapust, Lipóth Rebekát Öttevényről, 
és a legjobb hazai játékost, Szabó Bernadettet.

Némedi Vida Ingrid, a bábolnai lányok edzője csapata szem-
pontjából sikeresnek értékelte a tornát. Mint mondta, a most pá-
lyára lépett együttes tagjainak többsége első tornáján szerepelt, 
ők még nem játszottak bajnokságban. A következő szezontól 
azonban már rendszeres játéklehetőségre számíthatnak, hiszen 
az U11-es és U13-as bajnokságokban bizonyíthatják tehetségü-
ket. Az edző bízik abban, hogy még több kézilabdázni vágyó ifjú 
hölgy csatlakozik hozzájuk, mert létszámgondokkal küzdenek. 
Reméli, a július 3-tól zajló sporttábor minél több gyermek kedvét 
hozza meg a sportághoz.

A Ménesbirtok 2012-ben felújított, immár négy évszakban 
használható lovaspályája átadása óta rendszeresen nívós hazai 
és nemzetközi díjugrató versenyeknek ad otthont. Tavaly másod-
szor adott helyszínt a magyar bajnoki döntőnek, és Bábolna már 
saját versennyel is rendelkezik: 2016-ban először rendezték meg 
a legendás ménesparancsnok, Pettkó-Szandtner Tibor emlékét 
őrző nemzetközi megmérettetést, mely idén június harmadik hét-
végéjén tért vissza településünkre. Ezúttal még magasabb rang-
ra emelkedett a rendezvény, ugyanis világkupa minősítővé lépett 
elő.

Egy ország egy szezonban egy ilyen rangos versenyt ren-
dezhet – tudtuk meg Szotyori Nagy Kristóftól, a díjugrató szak-
ág elnökétől. Mint mondta, a Nemzeti Lovarda felújítása miatt a 
korábban megszokott helyszín nem állt rendelkezésre, viszont 
a szövetség nem akarta elveszíteni a régió legnagyobb esemé-

nyét. Ezért a jelenlegi legjobb hazai pályát, a bábolnait választot-
ták, melynek nem csupán a talaja alkalmas a legfelsőbb szintű, 
legdrágább lovak versenyeztetésére, de infrastruktúrája is meg-
felel a legmagasabb kívánalmaknak.

Tíz nemzet közel 160 lovasa és 230 lova nevezett, ahol a fia-
tal ló és U25 korosztály mellett 110 cm-től 160 cm-ig rendeztek 
versenyszámokat. Szinte a teljes hazai élmezőny starthoz állt, 
köztük magyar válogatott lovasok és lovaik. A hétvége csúcsszá-
mát, a grand prix-t vasárnap délután bonyolították le 29 induló-
val. A 160 cm-es akadályokat egyedül Horváth Balázs teljesítet-
te hibátlanul, szintidőn belül, így magyar Himnusz szólhatott az 
eredményhirdetésen. Mi több, az első négy helyen hazai lovas 
végzett, így szép magyar siker született az első bábolnai világ-
kupa minősítőn.

A Ménesbirtoknak és Bábolnának egyaránt fontos, hogy ran-
gos, minőségi lovasrendezvények helyszíne legyen a lovaspálya 
és környéke – hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Haál 
Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója. Ebbe a szép 
kis városba a lovak révén szívesen jönnek emberek, akik a verse-
nyeken túl Bábolnát és a ménest is megnézik, majd azt itt látot-
takat hírül viszik a nagyvilágba. A rangos versenyekről szólva az 
igazgató elmondta, a kitűnően kialakított pályához magas szín-
vonalú infrastruktúra járul, ezért kedvelt helyszínné vált Bábolna a 
hazai lovasok számára, de elterjedt a híre Európa számos orszá-
gában is, ahonnét szívesen jönnek ide versenyezni élvonalbeli 
lovasok értékes lovaikkal. A jövőben látványosabb, költségesebb 
beruházásokat nem igényel a helyszín, apróbb finomításokkal 
igyekeznek a legmagasabb igényeknek is megfelelni.

DÍJUGRATÓ VILÁGKUPA MINŐSÍTŐ BÁBOLNÁNDÍJUGRATÓ VILÁGKUPA MINŐSÍTŐ BÁBOLNÁN



2017. július BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu20

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

TEKE: A SZEZONZÁRÓN A BAYERN MÜNCHEN VOLT A VENDÉG
Szezonzáró összejövetelt tartott június 17-én a tekeszakosz-

tály, melyen minden évben a bajnoki évadot értékelik ünnepélyes 
keretek közt. Ezúttal rendkívülivé tették az alkalmat, ugyanis sza-
kítva a korábbi évek családias hangulatú rendezvényeivel külön-
leges vendégeket hívtak az eseményre. Bemutató mérkőzéseket 
szerveztek, melyen hazai szuperligás játékosok mellett pályára 
lépett a Bayern München tekecsapata is.

Az ünnepélyes szezonzáró megnyitóján Skuba István szakosz-
tályvezető értékelte tekézőink éves teljesítményét. Az NB I-ben 
szereplő gárdával kezdte, akik korábban az 5. helyen fejezték be 
a bajnokságot, most azonban nem sikerült a megálmodott dobo-
gó közelébe kerülni. Nyolcadik helyen zárták az évadot, ennek 
ellenére mindenki bizakodó, hiszen együttesünk az NB I stabil 
résztvevője, jövőre ismét megcélozzák a dobogót. A szakosz-
tály büszkeségeivel, az ifjúsági csapat játékosaival folytatta Sku-
ba István. Ők úgy nyerték meg a bajnokságot, hogy mindössze 
egy alkalommal szenvedtek vereséget. Külön meglepetésként 
értékelte a szakosztályvezető a Győr megyei területi bajnokság-
ban szereplő „B” csapat teljesítményét. Kitartó, bravúros teljesít-
ményüknek köszönhetően feltornászták magukat csoportjuk leg-
jobbjai közé, végeredményben a bajnokság bronzérmesei lettek. 

A rendezvényen adták át az egyes csapatok számára az elis-
meréseket. Az átadón részt vett dr. Horváth Klára polgármester, 
Szarvas Balázs, a Magyar Tekeszövetség elnökségi tagja és Ko-
csis Katona Imre, a Győr megyei tekeszövetség elnöke is. Az ifjú-
sági játékosok büszkén vehették át a bajnoki címért járó trófe-
át és aranyérmeket, a „B” csapat pedig a harmadik helyért járó 
serleget és bronzérmeket. Külön elismerésben részesült Tomozi 
Barbara, aki az egyéni bajnokságban egészen az országos dön-
tőig jutott. A Győrben megrendezett végső megmérettetésen im-
már szuperligás ellenfelekkel kellett megküzdenie. Első napon 
574 fás eredményével 15. helyen zárt, a második napi sprint ver-
senyszámban bejutott ugyan a legjobb 16 közé, ott azonban már 
vereséget szenvedett. Így sprint számban végül 27. helyen zárt, 
összetettben pedig a 23. helyet szerezte meg az ország 36 női te-
kézője közül. Barbi tehetségére már felfigyeltek a hazai szuperli-
gás együttesek, több „kérője” is akadt már. Most beadta derekát, 

és elbúcsúzott a bábolnai csapattól: Győrben, a szuperligás Ipar-
technika gárdájánál folytatja tekéző pályafutását.

Az ünnepélyes ceremóniát követően barátságos bemutató 
mérkőzésekkel folytatódott a szezonzáró összejövetel. Legfel-
sőbb osztálybeli női és férfi játékosok vállalták a vendégszerep-
lést, emelve a rendezvény színvonalát. Itt volt például Zapletán 
Zsombor, kétszeres világbajnok, a szuperligás Répcelak játéko-
sa. A tekéző szívesen jött kipróbálni a bábolnai pályát, annál is 
inkább, mert itt voltak a Bayern München játékosai is. A nap ven-
dég együttese Tóth Zoltánnak köszönhetően érkezhetett Bábol-
nára, aki a tekeszakosztályunk szakmai segítőjeként tevékeny-
kedik, nem mellékesen a Bayern Münchenben tekézik fia, Tóth 
Ádám. A fiatal játékos lapunk számára elmondta, nem a sport-
ág miatt ment Németországba, elsősorban szerencsét próbálni 
érkezett oda. Mivel itthon tekézett, ezért megkereste a helyi klu-
bot, majd bejutott a Bayern München együttesébe. Hobbiként 
űzi e sportot, büszkén viseli a Bayern címert, és boldogságot je-
lent számára egy olyan közösséghez tartozni, mely különleges 
megbecsülésben részesíti, barátként kezeli. Tóth Ádámtól azt is 
megtudtuk, a szakosztály öt csapatból áll, ő az első csapatban 
játszik, mely körülbelül a magyar NB I-es szintnek megfelelő baj-
nokságban szerepel.

A barátságos találkozót minimális különbséggel a vendégek 
nyerték, akik a sport mellett megtapasztalhatták tekéseink ha-
gyományos baráti vendégszeretetét is.

A Bábolna SE volt felnőtt kézilab-
da csapatának tagjai évről-évre össze-
állnak a nyárra, hogy felidézve a régi 
együtt töltött éveket, a homokon újra át-
éljék a közös izgalmakat. Idén is részt 
vettek a vonyarcvashegyi Balaton Beac 
Cup nemzetközi strandkézilabda tornán 
a június 10-ei hétvégén. 

Az ezúttal 10 csapatos tornán elég ál-
mosan indított a csapat. Az első mérkő-
zést szétlövéssel elveszítették, de ha-
mar felébredtek és a soron következő 
mérkőzéseket megnyerve, a szett arányokat is figyelembe véve, 
csoportjuk első helyén végeztek, így vasárnap kora délután a 
döntőbe jutásért játszhattak. Ezt az akadályt is sikeresen telje-
sítve a döntőben az FKC Hegykő csapata ellen léptek pályára. 

Nehezen indult a meccs, az első félidő-
ben sajnos alul maradt a csapat, de a 
második félidőre összeszedték magu-
kat és nagy küzdelem árán megnyer-
ték a rangadót. Így szétlövésre került 
sor, ahol első körben 6-6 volt az állás, 
így következett a „hirtelen halál”. Aki hi-
bázik, az veszít. Lányaink magabiztosan 
értékesítették helyzeteiket, majd kapu-
sunk bravúros védésével az ellenfél hi-
bázott, így a bábolnai lányoknak immár 
4. alkalommal sikerült elhódítani a leg-

jobbnak járó kupát.
Játékosok: Szegedi-Szántó Zita, Simon Lilla, Kovács Karina, 

Karvaj Diána, Gyurkovics Rita, Véber Kitti, Takács Viktória, Hege-
dűs Nóra, Reményi Ilona, Fehér Mária, edző: Fehér Mária.

A BÁBOLNAI STRANDKÉZILABDÁS LÁNYOKNAK IDÉN IS SIKERÜLT


