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SOKSZÍNŰ PROGRAMOT KÍNÁLT
A XIX. KUKORICAFESZTIVÁL 

- KIÁLLÍTÁS, BEMUTATÓK, KONCERTEK ÉS KUKORICÁS CSEMEGÉK -

A helyi alkotók munkáit felvonultató 
Bábolnai tárlat megnyitó ünnepsége 
indította a 19. Kukoricafesztivál prog-
ramjait szeptember 8-án. A kiállítás 
egyfajta ízelítő volt a helyiekben rej-
lő tudásból, és kiváló ráhangolódás-
ként is szolgált a kétnapos kukoricás 
ünnepre. A nyitányt követően dr. Hor-
váth Klára polgármester és Popovics 
György megyegyűlési elnök a város-
központban felállított rendezvénysátor 
színpadán beszéltek a város eredmé-
nyeiről, a fejlődést elősegítő pályáza-
ti sikerekről, majd önfeledt ünneplésre 
buzdították a hallgatóságot, és jó szó-
rakozást kívántak a fesztivál idejére. 

Az önfeledt kikapcsolódást progra-
mok hosszú sora szolgálta. A színpa-
dot ezután a Magyarock Musical Band 
tagjai foglalták el egy órára, az énekesek közt élen Ba-
logh Attilával, aki a fesztivál házigazda szerepét is betöltöt-
te. Utánuk a Tiamo Moderntánc csoport lépett színpadra, 
akik lendületes összeállítással szórakoztattak. Egyes szá-
maik nyári táborukban készültek, a helyi csapat népes né-
zőközönséget csalogatott a sátorba.

Eközben a nagysátor mellett kézműves foglalkozások 

várták a gyerekeket. Szabóné Kozári Évával homokképet, 
Tóth Erzsébettel gyékény szívet  készíthettek a gyerekek.

A színpad melletti területen a Bábolnai Kyokushin Kara-
te Klub jóvoltából izgalmas sportág-bemutatót láthatott a 
közönség.  

A pénteki színpadi programok sorát a Győrújbarátról ér-
kezett Baráti Dalszínház vezette fel, ők operett slágerek-
kel igyekeztek jókedvre deríteni a mulatságba érkezőket.

Örömmel érkezett városunkba Bunyós Pityu is. A ma-
gyar mulatós műfaj kiemelkedő alakja bokszolóként kiví-

vott sportsikereiről kapta művészne-
vét. Esti előadása is ütősre sikerült. A 
bunyós mulatós sztárt a Ritmus Kon-
cert Fúvószenekar követte a színpa-
don, a formáció fesztiválmuzsikával 
kedveskedett a helyieknek. A fúvós re-
pertoár után mindenki a tűzijátékhoz 
készülődött. A színpompás fényjáték 
idén sem maradt el.

Az esti programot B. Tóth László 
folytatta retro diszkóval. A hazai disz-
kós korszak úttörője megkoronázta a 
pénteki nap programjait. Olyan jó ér-
zékkel nyúlt a zenékhez, hogy a tán-
cos tömeg alig akart hazamenni. 

A fesztivál másnapján is tartalmas 
programkavalkáddal készült az önkor-
mányzat és a szervező helyi művelő-
dési intézmény. Volt vásár, játszópark 

dodzsemmel, és a jogpont – ingyenes jogi tanácsadás - 
szolgáltatásaival is lehetett ismerkedni standjuknál. Nap-
közben mindenki kedvére robogott a Zsuzsivonat, csalo-
gatva a helyi nevezetességek megismerésére. Délelőtt tíz 
órától vette kezdetét az íjászok foglalkozása, bemutatójuk 
egészen a kora esti órákig eltartott. Az iskola sportpályáján 
Bujáki Bálint világbajnok íjász mutatta meg az íjászat forté-

lyait a laikus érdeklődőknek. Ugyanitt délután a modelle-
zők is birtokba vették a pályát, a Sokoró RC Modellező SE 
tagjai visszatérő vendégek a fesztivál idején. Tagjaik közt a 
helyi Lázár János is képviseltette magát, tőle megszokott 
módon professzionális drónjával – a szeles időjárás elle-
nére is - uralta a légteret.

Kétszer is meghökkentették bemutatójukkal a helyieket 
a Flip Unit Team fiataljai, akik akrobatikus műsorszámmal 
érkeztek Szegedről.

Itt voltak a két éve Bábolnán is aktívan működő Brili-
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áns kutyaiskolások is, akik ebeiket alapengedelmességi 
és ügyességi feladatokra bírták, a közönség kedvére téve. 
Nem sokkal utánuk már Boka Gábor vette birtokba a sátor 
melletti füves területet. Műsorában bábolnaiak is közremű-
ködtek, mely még értékesebbé tette a mesés műsorszámot. 
A produkciót a Rojtos együttes zenei aláfestése színesítette. 
Ez a népi formáció a Cseperedők Néptáncegyüttes zeneka-
ra, ők így hazai pályán szerepeltek, akárcsak a műsorszám-
ba bevont drámás és néptáncos fiatalok.

A rendezvénysátorban a Kolompos együttes indította a 
színpadi események sorát. Műsorukban a népi muzsikát 
mesejátékkal vegyítették, és érdekes hangszereket is meg-
szólaltattak.

Fellépett a Cseperedők Néptáncegyüttes is, folytatva a 
népies hangzást a színpadon. Műsorukban elsőként a leg-
kisebbek álltak pódiumra, akiket büszke szülők, nagyszülők 
és hozzátartozók figyeltek a közönség soraiból. A rendez-

vénysátor ekkorra megtelt érdeklődővel. Többeket a táncos 
mulatság reménye indított ide, ahol az LGT emlékzenekar 
hangolt a régi, jól ismert slágerekre. 

A koncert után tombolasorsolás vette kezdetét. A szeren-
csések komoly jutalmakkal térhettek haza, a helyi vállalko-
zások és magánszemélyek ugyanis idén is bőkezűen ada-
koztak a játékhoz. A húzáskor Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő is közreműködött. Akit pedig el-
került a szerencse, az is jókedvűen folytathatta az estét a 
nagymúltú Bergendy együttes jóvoltából. 

A 19. Kukoricafesztivál kulináris élményekkel is kecseg-
tetett, hiszen a sátorban csupa finomságokból lehetett vá-
logatni, a Gustaiolo étteremben pedig - harmonikaszó mel-
lett - ismét kukoricás menüsor várta az éhesszájú betérőket.

A vendéglátáshoz finom nedű is dukál, amit a Bábolnai 
Borbarátok Egyesülete biztosított a szombat estén. Sát-
rukban a helyi és környékbeli  borászok borait szolgálták 
fel zsíroskenyér kísérő csemegével. Cseh László elnök tíz 
éves jubileumra koccinthatott a borbarátokkal. A finom bo-
rok mellé Baranyai István és zenekara szolgáltatta a fülbe-
mászó dallamokat. 

A 19. Kukoricafesztivál színpadi programjait az Elektron 
Band bulija zárta. Dr. Horváth Klára polgármester elégedett-
séggel méltatta a város legnagyobb ünnepét szombat es-
te. Mint elmondta, jövőre kérdőív segítségével tárják fel azt, 
hogy a helyiek milyen programokat látnának szívesen a hu-
szadik alkalommal, mely az ideinél akár még hosszabbra is 
nyúlhat.  Jövőre tehát már huszadszorra ünnepelhetik kö-
zösen, egymás társaságában a bábolnaiak kukoricás ha-
gyományaikat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szeptember 28-án határozatképesen ült ismét tárgya-

lóasztalhoz Bábolna képviselő-testülete, mely a napirendi 
pontok módosításával kezdte meg munkáját. Dr. Horváth 
Klára polgármester a Komáromi Rendőrkapitányság által 
megküldött tájékoztatóból emelt ki egy számadatot, mely 
szerint augusztusban 24 közlekedési szabálysértés történt, 
mely alapján 260 ezer forint közigazgatási bírságot szabott 
ki a hatóság. A folytatásban a két ülés között történt esemé-
nyek, a lejárt idejű határozatok és a bizottságok által hozott 
döntések, napirendet nem érintő határozatok kerültek elő-
térbe. Ezek közt a pécsi Dóri Ház támogatását javasolták, 
mely a gyógyíthatatlan beteg gyermekek végnapjait igyek-
szik méltóságteljesebbé tenni. A testület a gyermek hospi-
ce-ház javára 50 ezer forintot szavazott meg. Az Ácsi Ön-
kormányzati Tűzoltóparancsnokság eszközbeszerzésre be-
nyújtott igényét is támogatta a grémium 200 ezer forint ösz-
szegben a civil keretből, amennyiben igazolják az eszköz-
beszerzést. A lovasiskolások számára a sportcsarnokot 
ingyenesen biztosítja az önkormányzat a szalagavató ün-
nepséghez, többek között ezt is megszavazták a képviselők 
a bizottságok vezetői által részletezett döntések kapcsán. 
Lapunk, a Bábolnai Fórum és a 2018. évi Bábolna Naptár 
készítésére beérkezett árajánlatok ügyében is szavaztak. 
A tételeket a helyi nyomda készítheti el akkor, ha elfogad-
ja, hogy a beérkezett, legolcsóbb ajánlati összeg értékében 
tudja teljesíteni a feladatot. 

A bizottságok által hozott döntések megvitatása után a 
“Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi ren-
delet” megalkotása és az SZMSZ módosítása került elő-
térbe. 2012. április 15-e óta nincs lehetőség arra, hogy a 
jegyző bírságoljon akkor, ha valaki megsérti az önkormány-
zat rendeleteit. A szabályszegés miatt akkor szankcionál-
hat a jegyző közigazgatási bírsággal, amennyiben az ön-
kormányzatnak megfogalmazott helyi rendelete van. Ilyen 
szabályszegés például, ha valaki nem vágja le a gyomot, a 
füvet a háza előtt, pedig a településkép megkívánná azt. A 
rendelet az üres telkek tulajdonosaira is vonatkozik. A bír-
ság maximális összege a helyi rendelet szerint 50 ezer fo-
rint lehet. 

A “Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló helyi 
rendelet” újraalkotása következett a sorban. A téma már jú-
liusban előkerült, szükség volt erre a főépítész munkájához, 
akit a Települési Arculati Kézikönyv megalkotásával bízott 
meg az önkormányzat. Szeptemberben erre új törvény szü-
letett, mely megadta a felhatalmazást a rendelet megalkotá-
sára, ezért a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezve al-
kotott új irányadást a testület. 

A kormányhivatal által kért technikai módosítások után a 
Helyi Építési Szabályzatot is módosították a képviselők.

Az ötödik napirendi pontban a “Helyi népszavazás sza-
bályairól szóló rendelet” újraalkotása került porondra, mely 
módosítást október 20-ig kellett megtennie az önkormány-
zatnak.

A civil szervezetek vezetői is megjelentek az ülésen, akik 
rövid szóbeli kiegészítéssel élhettek a beszámolójuk mel-
lé, amit már korábban a testület elé tártak. Elsőként Török 
Sándor, a Cseperedők Néptáncegyüttes vezetője szólt, aki 
egy új klub beindítását is jelezte. Elfogadta a testület az Öl-
bő-tavi Aranyhal Horgászegyesület, a Bábolnai Borbarátok 
Egyesületének és a Bábolnai Mérföldkő Turisztikai Csoport 

beszámolóját is. 
A folytatásban a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancs-

nokság, az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és 
a Bábolnai Önkéntes Tűzoltóság beszámolóit fogadták el.

Az ülés következő témája a Bábolna Városgazda Kft. ál-
tal lefolytatandó strand és fürdő kivitelezésére  irányuló köz-
beszerzési eljárás volt, mely eljáráshoz egyrészt szüksé-
gessé vált a polgármester ellenjegyzése, és a testület dön-
tése a kft. által bekért közbeszerzési szakértői ajánlatokkal 
kapcsolatban. Az eljárás nyílt, hosszú ideig tartó. A beru-
házás megvalósításához a polgármester felhatalmazása is 
szükséges volt, hogy a pénzügyi feltételeket megteremtse. 
A Városgazda Kft. bonyolítja tehát a strand- és fürdőfejlesz-
tést, az ülésen a közbeszerzési eljárás megindításáról dön-
töttek. Szakértőnek Beregi Pétert választották. A finanszíro-
zásról zárt ülésen adott számot a városvezető. A nyilvános 
ülésen elhangzott: a tervezői költségvetés mintegy nettó 
egymilliárd-ötszázmillió forintos költségről szól, de az épí-
tésügyben komoly áremelkedés várható, ezért sürgették a 
döntést.  Várhatóan a metángázos kiserőmű közbeszerzé-
se idén eredményes lehet, a szabadidőparkot érintő eljárás 
a minisztérium előtt van norma-kontrollon, a harmadik láb 
a strandfürdő, amit most indított a testület, a tanuszoda pe-
dig állami beruházásban bonyolódik 2019-ben, összegzett 
a városvezető, aki nyomatékosította: az eljárás lefolytatása, 
valamint a kormányzati támogatás és a hitelfelvétellel kap-
csolatos döntések meghozatala a képviselő-tetsület hatás-
körébe tartozik.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásának 
beszámolóját is megszavazták, a polgármester a napirendi 
pontnál a felújítás előtt álló Tárkányi úttal kapcsolatban is in-
formálta a képviselőket.

A folytatásban az ÉDV ZRt. által benyújtott 2018-2032. évi 
Gördülő fejlesztési tervét fogadták el. 

A grémium névadó pályázatot hirdetett meg a strand és 
fürdő elnevezésére. Ezt a pályázatot írta ki a testület, mely-
ben módosítást javasoltak. A belföldi turizmus erősítését 
célzó létesítmény nevét keresi a város, a pályázat nyertese 
díjazásban részesül. Az első helyezett egy éves fürdőbérle-
tet tudhat magáénak.

A folytatásban telekvásárlási kérelmeket tárgyaltak, fog-
lalkoztak a Bursa Hungarica ösztöndíjjal, melyhez minden 
évben csatlakozik városunk, majd zárt ajtók mögött kitünte-
tő címekkel kapcsolatban hoztak döntést. Október 26-án is-
mét üléseznek.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata idén is csatlakozott a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A pályázati fel-
hívás a www.emet.gov.hu internetes oldalról tölthető le. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat beadáshoz a Bur-
sa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A pályázat beadási határideje: 2017. november 7. 
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„Az elmúlt hét évben hétszázezer új munkahely jött létre, 
a régi típusú munkaügyi központok világát a foglalkoztatási 
osztályok váltották fel, ahol számos programmal és képzés-
sel segítik az álláskeresők munkához jutását” - mondta kö-
szöntőjében dr. Kancz Csaba kormánymegbízott.

A kormányhivatal vezetője hozzátette, a Karrier Expo egyik 
célja a fiatalok megszólítása, hiszen pályakezdőként az első 
munkahely megtalálása talán a legnehezebb feladat. Me-
gyénkben a pályakezdők körében hat százalékos a mun-
kanélküliség aránya, ez országosan kiemelkedően kedvező 
arány. A rendezvény a fiatalok mellett segíteni kívánt a hát-
rányos helyzetben lévőknek, illetve azoknak, akiknek élet-
koruk miatt okoz nehézséget az elhelyezkedés, mondta.

A köszöntőkben elhangzott: Komárom-Esztergom me-
gyében az elmúlt évben három százalékkal növekedett a 
közösség által előállított javak mértéke, és ennek megfele-
lően megyénkben a bérek is magasabbak az országos át-
lagnál.

Az állásbörzén a regisztrált álláskeresőknek és a végzős 
középiskolás diákoknak mutatkoztak be Komárom-Eszter-
gom megye jelentős munkáltatói, képző intézményei, vala-
mint a biztonságos munkavállaláshoz és munkavégzéshez 
kötődő civil és állami szereplők. A szervezők közel 1000 lá-
togatót vártak a programra.

A rendezvényre minden kiállító cég konkrét állásajánla-
tokkal érkezett, más vállalkozások állásinterjúkat is tartot-
tak a nap folyamán. Az állásbörze ideje alatt a Kormányhi-
vatal szakképzett munkatársai segítséget nyújtottak önélet-
rajzírásban, valamint pályaorientációs és munkajogi tanács-
adást tartottak az érdeklődők számára. A Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara saját standján a 
tanulószerződések rendszerét ismertette.

Ingyenes jogi tanácsadás a munka világában. Ezzel a 
mottóval működik és mutatkozott be a Bábolnai Kukorica-
fesztivál idején egy Road show keretében a JOGPONT szol-
gáltatás. Standjuknál azzal a szolgáltatással találkozhattak 
az érdeklődők, melyet az Európai Unió támogat, és ami már 
nem újkeletű, de fejlettebb formában tért vissza a palettára.

A JOGPONT az ingyenes jogi tanácsadás egy módja, 
mely szolgáltatás az országban mindenhol ingyenes, ahol 
elérhető közvetlenül, mondta el dr. Jankóné dr. Bencze Ro-
zália ügyvéd. Munkajog, adójog, vállalkozási jog, vagy akár 
a társadalombiztosítással összefüggő jog egyaránt sze-
repel azon a listán, mely körökben a JOGPONT szolgálat 

szakemberei ingyenesen segítik az ügyfeleket. A regioná-
lis és összehangolt szolgáltatás három éven át – 2016. júli-
us elsejétől 2019. június 30-ig – nyújt jogi segítséget szemé-
lyes ügyfélfogadás, telefonos és online jogsegély, valamint 
Jogásznapok formájában. 

A Kukoricafesztivál alkalmával a szolgáltatás igénybevéte-
lének módjáról is faggatózhattak a helyiek. A bábolnaiak a 
szolgáltatást csütörtökönként a Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központban vehetik igénybe 14-től 18 óráig, lehetőleg elő-
zetes bejelentkezéssel. Ezeken az alkalmakon iratmintákkal 
is segít a Jogpont szolgáltatás biztosításával megbízott he-
lyi ügyvéd.

Dr. Jankóné dr. Bencze Rozália elmondta, a személyes 
ügyfélfogadás a jogi segítség legteljesebb, legnépszerűbb 
formája. - Napjainkban sokan vállalkoznak, sokféle munka-
viszonyt létesítenek akár egyszerre is, a jogszabályok is el-
térőek a más-más munkaviszonyban álló munkavállalóknál, 
és e mellett belépett a körbe a közfoglalkoztatás is, mely 
egy külön terület, ahol előkerülnek például bérproblémák, 
vagy szabadsággal összefüggő kérdéskörök. Egyre inkább 
szükség van a tájékozódásra, az ügyvédi munkadíjat pedig 
nem mindenki engedheti meg magának. Amit a képvisele-
tig megtehetünk, azt megtesszük ügyfeleinkért, magyaráz-
ta a szakember. 

A legfőbb célja a szolgáltatásnak, hogy per nélkül, békél-
tető testület segítségével oldódjanak meg az ügyek.

A rendszer része továbbá az Alternatív Vitarendezési Szol-
gálat is, amely 2016. november 1-jétől működik. Egyik fel-
adata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit, vala-
mint, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek 
kommunikációját.

1500 ÁLLÁSHELYET KÍNÁLT
A KARRIER EXPO

JOGPONT
INGYENES TANÁCSADÁS

A VITÁS ÜGYEKBEN
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Lelkes nebulók sokasága gyűlt össze szeptember 7-én 
városunk zeneiskolájának tantermében, ahol szülői tájé-
koztatóval egybekötött beiratkozást tartottak. Az immár 23. 
tanévét kezdő Bábolnai Zene- és Művészeti Iskola a zenés 
tanszakok mellett a dráma és színjátszás, illetve a modern-
tánc területén is széleskörű oktatást nyújt. 

 Bánfi Csaba, az intézmény igazgatója elárulta, a legki-
sebbek első körben szolfézsórákon kezdik meg zenei tanul-
mányaikat. A foglalkozások során megismerkednek a kot-

tákkal, a ritmusokkal, elsajátítják a különféle előjegyzéseket 
és technikai sajátosságokat. 

Az alapok megtanulása után ütős-, réz- és fafúvós-, vo-
nós-, illetve billentyűs hangszereken folytathatják tudásuk 
bővítését. A legügyesebbek, legkitartóbbak az iskola zene-
karába is bekerülhetnek, ahol nagyközönség előtt, hang-
versenyeken is megcsillogtathatják tehetségüket. 

 A gyermekközpontú zeneiskola eltökélt szándéka, hogy 
a legjobbat nyújtsa növendékeinek. Az órák kellemes han-
gulatban, az általános- és középiskolai órákhoz igazodva, 
mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva zajlanak, hi-
szen az intézmény célja a világra, művészetekre nyitott szel-
lemű növendékek nevelése.

Szaccharin, aszpartam, ciklamát, aceszulfám-K, szukla-
róz, és még biztosan lehetne sorolni, hogy milyen új mes-
terséges édesítőszerek jelentek meg az elmúlt években, 
évtizedekben. Ez nem csoda, hiszen számtalanszor hall-
hattuk, hogy a cukorral szemben az édesítőszerek nem hiz-
lalnak, segítségükkel nem kell tiltólistára helyezni az édes 
ételeket, italokat, így az esetenként szigorú diétás szabá-
lyok is könnyebben betarthatóak. 

De vajon valóban így van ez?
Nemrég publikáltak egy tanulmányt a kanadai Manitoba 

Egyetem kutatói, akik a mesterséges édesítőszerek hosz-
szú távú hatásait vizsgálták. A tudósok 37 tanulmány ada-
tait elemezték, amelyek mintegy 400 ezer ember átlagosan 
tíz évig tartó orvosi megfigyelésén alapultak – ismertette a 
medicalexpress.com tudományos portál.

Meglepő, de az elemzésből az derült ki, hogy a mester-
séges édesítőszerek használata nem okozott súlycsökke-
nést, sőt, a hosszú távú megfigyelés alapján kapcsolatba 
hozták őket a súlygyarapodás és elhízás, a magas vérnyo-
más, a cukorbetegség, szívbetegségek és más egészség-
ügyi problémák kockázatának növekedésével. Ez elgon-
dolkodtató, hiszen emberek milliói használnak rutinszerű-
en mesterséges édesítőket, isznak diétás és „light” italokat, 
miközben a klinikai tesztek szerint ezek szándékolt haszna 
messze nem egyértelmű. 

Akkor most mit tegyünk?
Természetesen nem kell lemondanunk az édesítőszerek-

ről, de legyünk mértékletesek ezek fogyasztásával, hiszen 
a legjobb és legegészségesebb, ha semmiféle édesítőből, 
cukorból sem használunk sokat, hanem hagyjuk a termé-
szetes ízeket érvényesülni!

MŰVÉSZPALÁNTÁK
SZÜLETNEK

AZ ÉDESÍTŐSZEREK 
IS ELHÍZÁSHOZ
VEZETHETNEK?

Ismét egy tehetséges bábolnai fiatal, ezúttal Osgyán 
Anna munkáiból nyílt kiállítás a Helytörténeti Gyűjtemény 
épületében. A You are enough! címet viselő tárlat szeptem-
ber 29-én nyitotta meg kapuit. A megnyitón dr. Horváth Klá-
ra polgármestert és Veresné Szkocsek Mária alpolgármes-
ter asszonyt is köszönthették.

A kiállítás ötlete körülbelül két hónapja merült fel Sebes-
tyén Szabolcsban, aki kicsi kora óta ismeri Annát, aki több, 
mint tíz éve szinte mindennap rajzol. Az ifjú tehetség az al-
kotás mellett egy különleges sportban, mégpedig a vívás-
ban is jeleskedik. Letisztult formák, aprólékos személyáb-
rázolások jellemzik munkáit. A leghétköznapibb tárgyak-
ban is meglátja a szépséget, például többször nyert ihletet 
a különféle palackokon megcsillanó fényből. Alkotásaiban 
az emberek is nagy szerepet játszanak: a környezetében 
élők, illetve az „utca emberei” is gyakorta megjelennek ké-
pein. A hétköznapok rohanásában készült apró skicceivel 
több füzetet is megtöltött már, a gyűjteményekben megta-
lálható rajzokat pedig otthon, délutánonként dolgozza ki. 
Kedvelt technikája az ujjfestés, de legszívesebben különle-
ges filcekkel dolgozik. 

A középiskolás talentum a jövőben is szívesen foglalkoz-
na a rajzolással, tervei között szerepel a grafikusi pálya, il-
letve az animáció készítés is. 

 Anna páratlan munkái a Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letében, nyitvatartási idő alatt bármikor megtekinthetőek. 

ELÉG VAGY! 
OSGYÁN ANNA KIÁLLÍTÁSA

Bábolnai Televízió az interneten

www.btv.huwww.btv.hu
Adásaink tartalma, képújságunk, a Bábolnai Fórum 

lapszámai és sok információ Bábolna életéből. 
Kövessen minket a facebookon is!
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A bábolnai nyugdíjasokból alakult Vadvirág tánccsoport si-
keresen szerepelt az „Életet az éveknek” Klubszövetséghez 
tartozók részére, Sopronban megrendezett négy napos mű-
vészeti fesztiválon. Táncosainkat népes „szurkoló tábor” kísér-
te el.  

A magas művészi színvonalú produkciók bemutatkozása 
minden évben a rendezvény nyitóeseménye. A bábolnai cso-
port tánca a közönség körében nagy tetszést aratott, végig-

tapsolták az előadást. A második napon délelőtt kirándultunk 
Fertődre, ahol kisvonattal megcsodálhattuk a kastélypark őszi 
pompáját, majd tárlatvezető kíséretében a kiállítást is.  

Délután a soproni belvárosban  zajló Szüreti fesztivál forga-
tagában nézelődtünk, kóstolgattuk a finom borokat. Vasárnap 
kihasználtuk a Szieszta hotel wellness szolgáltatásait, vala-
mint gyönyörű környezeti adottságait.  

Hétfőn délelőtt elmentünk Fertőrákosra, ahol a kellemes 
langymeleg őszi időben sétahajóztunk a Fertő tavon, majd 
egy finom ebéd elfogyasztása után hazaindultunk Bábolnára. 

A négy napos kirándulás jól sikerült, táncosaink ismét öreg-
bítették városunk jó hírét igényes, nagy felkészültségről árul-
kodó előadásukkal.

Berkesné Szűcs Ágnes

Szeptember közepén nyárbúcsúztató kerti partit 
tartottak az Idősek Klubja udvarán.  A kicsit hűvös 
idő ellenére sokan eljöttek egy jó kis beszélgetés-
re. Természetesen a kerti partikon elengedhetetlen 
grillezés sem maradt el. Mindenkinek jutott a fris-
sen sütött kolbászkákból, a finom itókákból és a 
házi készítésű  süteményekből.

Különleges alkalmat ünnepeltek szeptember 29-én az ál-
talános iskola épületében: 70 év után először jöttek össze 
az 1947-ben végzett bábolnai nyolcadik osztályosok. 

Tanulmányaikat 1938-ban kezdték el, még a II. világhá-
ború előtt. A nehéz idők ellenére a bábolnai diákok szíve-
sen emlékeznek vissza az iskolában eltöltött évekre. A lé-
giriadók, a háború viszontagságai ugyan jelen voltak a min-
dennapjaikban, ám ez a tanulmányi eredményükön nem 
látszott, szinte mindannyian kitűnő bizonyítvánnyal végez-
tek. A háború magyarországi eseményei miatt egy év ugyan 
kimaradt iskolaéveikből, de aztán töretlenül folytatták tanul-
mányaikat. Egy tanév alatt kettőt is teljesítettek, így fejezhet-
ték be tanulmányaikat 1947-ben. A háború veszteségei az 
oktatásra is kihatottak, tanterem-, tankönyv- és tanerőhiány 
lépett fel, de a lelkes bábolnai pedagógusgárdának köszön-
hetően töretlenül folytatódott.

Az akkori 34 fős osztályból mára már csak 13-an marad-
tak, a találkozóra egészségügyi okok miatt hatan már nem 
tudtak eljönni, az eseményen csupán hét régi osztálytárs tu-

dott részt venni. 
Burai Béláné (Tribusz Zsuzsanna), Györke Sándorné 

(Menyhárt Julianna), Pruzsinszki Ferencné (Tomozi Erzsé-
bet), Soós István, Baracskai Lászlóné (Neszi Róza), Onó-
di Jánosné (Kocsis Mária) és Szarka Istvánné (Kocsis Má-
ria) mosolyogva idézték fel a régmúlt időket, szeretettel em-
lékeztek tanítóikra, igazgatójukra, Blázsik Ferencre és a 
hajdani iskolaépületre. Az évek során többen elköltöztek, 
majd visszatértek szeretett városukba, ám az elmúlt hetven 
év alatt most először tudtak osztálytalálkozót szervezni. A 
nosztalgikus hangulatú összejövetel egy közös ebéddel zá-
rult. 

SOPRONBAN TÁNCOL-
TAK A VADVIRÁGOSOK

70 ÉV UTÁN ÚJRA 
EGYÜTT
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Zsömbölygei Erzsébet védőnő 

értesíti a szülőket, várandósokat, hogy 

2017. október 1-jétől 
változik a védőnői tanácsadások időpontja. 

Az új időpontok:
Várandós tanácsadás: 

kedd, csütörtök:   8.00-10.00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 

szerda: 13.00-15.00
csütörtök: 10.00-12.00 

OKTÓBERI
GYERMEKKUCKÓ

október 17. – fotótartó készítés
október 24. – gyöngyfűzés – karkötő
október 31. – szalvéta-kép készítés

Helyszín: Bábolna Városi Könyvtár
Időpont: minden kedden 17 órától

A foglalkozáson való részvétel INGYENES!
A foglalkozás programjai változhatnak!

Több mint tíz asztalnál kínálták a helyi kismamák gyerme-
keik kinőtt ruháit, cipőit és játékait a szeptember 16-ai ba-
babörze alkalmával, melynek ezúttal is a Szabadidőközpont 
adott helyet. Az eseményt azok a bábolnai anyukák szer-
vezték meg ismét, akik korábban internetes fórumon keres-
tek új gazdát a kinőtt holmiknak. Az anyukák szorgos lé-
nyek, nincs is más választásuk…  Sokan már az “ajtónyi-
tásra” megérkeztek, a 
börzére ugyanis érde-
mes időben érkezni, a 
legjobb árunak mindig 
gyorsan akad vevője.

A használt babaru-
hák és babajátékok vá-
sára lehetőséget ad bár-
ki számára, hogy a bol-
ti ár töredékéért jusson 
jó minőségű portékához. 
A babaruha köztudot-
tan drága a boltokban. 
A standoknál értékesí-
tő édesanyák számára is 
jól jön az a bevétel, ami-
hez a börzén jutnak, ráadásul ezzel segítik is a náluk kisebb 
gyermekes társaikat. Ruhaneműre pedig minden csepere-
dő picurkának szüksége van, főleg abban a korban, ami-

kor csúsznak, másznak, vagy az első, óvatos lépéseiket te-
szik. Később a homokózóban és a játszótéri csúszdán kop-
nak bőszen a nadrágok és a kiskabátok. A legtöbb kismo-
toros aprótalpú pedig a kiscipők orrát koptatja mesteri mó-
don. Az anyukák jól tudják, hogy mindig szükség van egy 
váltóruházatra is, így akkor vannak biztonságban, ha tele 
van a szekrény...

Ezúttal őszi és téli ru-
hákat lehetett a kínálat-
ban találni, ez sem vé-
letlen. A vásárt tudato-
san igazítják a szezon-
nak megfelelően.

A gyerekeket ezúttal 
is foglalkoztatóval kötöt-
ték le, hogy az anyukák 
nyugodtan tudjanak ke-
resgélni az őszi-téli hol-
mik között. Ezúttal is hal-
moztak fel ruhacsoma-
got is, mellyel a rászorul-
takat segítik a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Köz-

pont közreműködő segítségével. A bábolnai bababörze te-
hát sokszorosan hasznos, hiszen jótékony célokat is szol-
gál.

BABARUHÁK KÉZRŐL KÉZRE 
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Negyvennyolc kilencedikessel a lovasiskolában is zök-
kenőmentesen elkezdődött a tanév. - Tavaly kezdődött a 
szakközépiskolai rendszer bevezetése a köznevelési rend-
szerben, így a lovasiskola is névváltoztatáson esett át. Idén 
szeptember elsejétől Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak-
középiskola és Kollégium az intézmény hivatalos megne-
vezése, tudatta Körmendi Csaba igazgató, aki kiegészítés-
ként elmondta: az idei tanévben  a tizedikesek tanulnak in-
formatikát és természetismeretet is. 

A 48 kilencedikesen túl megkezdte a tanévet az érettsé-
gizett osztály, illetve 20 fővel belovagló tanulócsoport is in-
dult, ami azt jelenti, hogy az idei évben a tanuló létszám 
158 fő, ami 30 fővel magasabb a tavalyi létszámnál. A kol-
légium maximálisan kihasznált. Az igazgató a tavaly meg-
kezdett energetikai felújítási programról is szólt, mely a kol-
légiumi épületet érintette elsősorban.

- Az elmúlt időszakban sokan láthatták, hogy a két 
kollégiumi épület külső homlokzatának hőszigetelésén dol-
goztak, de a nyílászárók cseréje, illetve az Arany János ut-
cai épület födém szigetelése is szerepelt a tennivalók közt. 
A kivitelezés nehézkesen haladt...

A diákok gyakorlati képzése továbbra is a Ménesbirtok 
telephelyein történik. Fontos változás történt azonban az 
étkeztetésben, miután a testület belegyezésével a lovasis-
kolások is fogyaszthatják a központi konyhán készült étke-
ket.

A Nemzeti Vágta nemzetközi futamának sorsolását ismét 
Bábolnán tartották szeptember 14-én, immár ötödik alka-
lommal, miután a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok a vezető 
tenyésztője a Shagya arab fajtának, mellyel a verseny ezen 
futamába nevezhettek az államok. Az öt évvel ezelőtt életre 
keltett nemzetközi futam éppen a shagya arab lófajta nép-
szerűsítésére szolgál. A cél, hogy a távoli nemzetek is be 
tudjanak kapcsolódni a nemzetközi futamba, ahol hírnevet 
szerezhet magának a bábolnai fajta.

Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és a Nemzeti 
Vágta elnöke a helyszínen elmondta, a Nemzeti Vágta be-
váltotta a hozzá fűzött reményeket. – A kínai televízió is be-
számol az eseményről, százmilliók nézik Kínában és tud-
ják, hogy létezik egy ilyen esemény hazánkban. Mi is nyitot-
tak vagyunk, hogy azokat a lovas-kultúrákat megismerjük, 
mely nemzetek hozzánk ellátogatnak”, magyarázta a ver-
seny elnöke, aki azt is előrevetítette: a nemzetközi futam-
ban 12 nemzet vesz részt, így például az Amerikai Egye-
sült Államok, a Kínai Népköztársaság, Csehország, Szlová-
kia, Románia lovasa, Mongólia, Üzbegisztán, Törökország, 
Szerbia és Suriname, Szlovénia, valamint Magyarország. 

Szeptember 17-én végül a Nemzeti Vágta versenyszámai 
közt megtartották a nemzetközi futamot. Az élen a szerb lo-
vas végzett, a második helyet a kínaiak szerezték meg, ha-
zánk küldötte: a rutinos Gajdos Zsolt a dobogó harmadik 
fokára léphetett fel, a bronzérmet a nyolc esztendős Gazal 
21-3 nevű lovával szerezte meg az erős mezőnyben. Gaj-
dos Zsolt a 2010-es Nemzeti Vágta győztese.

SOK A DIÁK, SOK 
A TENNIVALÓ

NEMZETKÖZI FUTAM 
BÁBOLNAI LOVAKKAL

 Jó hangulatú, kötetlen csevegésre invitálja kéthetente hétfő dél-
után az érdeklődőket Ábrahám Gyöngyi, a Ridikül beszélgetős klub 
ötletgazdája. Az újonnan alakult közösség szeptember 17-én tartot-
ta első összejövetelét az általános iskola tankonyhájában. A cso-
port ötletét elődje, a már megszűnt kézimunka szakkör foglalkozá-
sai adták, ahol a beszélgetésre éhes hölgyek kedélyes hangulatban élvezhették egymás társaságát. 

 Ábrahám Gyöngyi, a klub alapítója elárulta, a csoport elnevezése nem véletlen, hiszen találkozóikon ugyanolyan válto-
zatos témák merülnek fel, mint amilyen sokszínű egy női táska tartalma. Az összejövetelek jellemzője a spontaneitás, az 
előre megtervezett tematikán kívül a jelenlévők igényei, ötletei szerint zajlanak a foglalkozások. 

 Előre láthatólag kéthetente, hétfőnként gyűlik össze a közösség, az érdekfeszítő, kellemes hangulatú csevejre vágyók 
folyamatosan jelentkezhetnek a csoportba, a tagok szeretettel várnak mindenkit. 

KEDÉLYES
TALÁLKOZÓK
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A Szőnyi Lovas Sportegyesület érdekes módon ösztönöz-
te tanulásra a helyi és a környékbeli településeken élő gye-
rekeket a tavalyi tanévben. Pályázatot írtak ki, melyre azok 
jelentkezhettek, akik vállalták, hogy javítanak a félévi bizo-
nyítványon.

Schmelcz Géza, a Szőnyi Lovas Sportegyesület vezetője 
elmondta, céljuk az volt, hogy a tanulásra buzdítsák a ne-
bulókat, valamint, hogy a felajánlott jutalommal kimozdítsák 
a gyerekeket a négy fal közül, és szerették volna lovas tevé-
kenységeiket is népszerűsíteni, akárcsak tanyájukat, mely 
kiváló helyszín osztálykirándulások alkalmával. Nem vélet-
len tehát, hogy éppen egy ilyen kirándulást ajánlottak fel 
annak, aki a legtöbbet javít iskolai eredményén év végéig. 

Koczkás Ádám, a bábolnai általános iskola negyedik bé 
osztályos tanulója, félévkor 4,3-as átlagot produkált. A szép 
eredményt év végére jócskán tudta javítani. Ádám ugyanis 
kitűnő lett, így jutalmul egy kirándulást nyert a lovas tanyá-
ra, ahová az egész osztályát magával vihette, sőt még osz-
tálytársai szüleit is. Osztályfőnöke, Csomó Zsuzsa adta be 
a pályázatot, mert úgy érezte, hogy esélyesek a tanulói.  A 
fiatal tanítónő is bízott osztálya teljesítményében, és remé-
nyei szeptember 27-én váltak valóra, amikor az egész osz-
tály Komáromba utazhatott a szőnyi lovasklub meghívásá-
ra és Koczkás Ádám kitartó hozzáállásának köszönhetően.

A vendéglátók szívélyesen és felkészülten várták az osz-
tályközösséget. Azért, hogy a gyerekek kedvében járjanak: 
ügyességi versenyeket, lovaglást és kertmustrát is szervez-
tek. A szülők is elkísérték az osztályt, de nem nézték tétle-

nül a gyerekek kikapcsolódását, hanem bográcsban főzték 
meg az aznapi ebédet, egy nagy adag paprikás krumplit. A 
szőnyi lovas tanya minden állatával megismerkedtek a ne-
gyedik bések. A veteményesben pedig még mindenki talált 
magának valami frisset a nyár javaiból.  

Ádám az osztály egyik hangadója, társai szerint okos fiú. 
Ő azonban, bár hiába belevaló legény, csak szerényen me-
sélt irigyelhető teljesítményéről.  Mint elmondta, félévkor be-
lehúzott, tényleg kitartóan tanult, mert szeretett volna nyer-
ni. Jutalmul a kitűnő bizonyítvány mellé pedig annak büsz-
kesége is járt, hogy neki köszönhetően jutott el osztálya egy 
olyan helyre, ahol a lovak mellett talán a gyermekmosolyt 
szeretik csak jobban.

KIRÁNDULÁST ÉRT KOCZKÁS ÁDÁM 
BIZONYÍTVÁNYA

Köztudott, hogy minden kutyatulaj-
donos köteles kutyáját beoltatni ve-
szettség ellen. A veszettség gyógyít-
hatatlan betegség, emberre halálos 
kimenetelű. A környékbeli országok-
ban a veszettség elég gyakran előfor-
dul, ezért hazánkban szigorú szabá-
lyok vonatkoznak a vakcinázással kap-
csolatban. A témában Mátray Árpád ál-
latgyógyászt kérdeztük, aki felhívta a fi-
gyelmet: az oltást évente meg kell is-
mételni.

- Idén márciustól megint összeveze-
téses vakcinázás van életben, a szol-
gáltató állatorvosnak azonban a vakci-
názás előtt harminc nappal be kell je-
lentenie a helyi jegyzőnek és állator-
vosi kamarának az oltás tevékenysé-
gét, mondta el dr. Mátray Árpád állat-
orvos, aki nyomatékosítja a kutyatulaj-
donosokban, hogy meg kell jelenniük 
eboltáson, de amennyiben a gazdák 
azt felelősséggel figyelik: akkor bábol-

nai rendelőjében kedvezményesen olt-
ja az ebeket. 

A rendelkezés szerint a fiatal kutyá-
kat négy hónapos korig kell oltani, a 
mikrochip beültetése mellett, azt köve-
tő hat hónapon belül a vakcinázást is-
mételni kell.

Hivatalos nyilvántartás is van a ku-
tyatartásra vonatkozóan az Állatorvosi 
Kamaránál. Az állatorvosok a chippel 
ellátott kutyákat egy országos rend-
szerbe regisztrálják. A chip alapján az 
oltás is ellenőrizhető. 

Az önkormányzatoknál is vezetni kell 
a háztáji állatokat, köztük az ebeket is. 
Kocsis Gábor jegyzőtől megtudtuk, vá-
rosunk önkormányzata 585 ebet tart 
nyilván. 

Az állattartással összefüggő szank-
ciókról is érdeklődtünk, kérdésünkre 
megtudtuk, az elmúlt egy évben csu-
pán egy alkalommal történt kutyás bal-
eset, mely Kajánd pusztához köthető.

ÉVENTE KÖTELEZŐ 
AZ EBOLTÁS 

EBOLTÁS 2017!
A BÁBOLNAI ÁLLATORVOSI

RENDELŐ
SZEPTEMBER ÉS OKTÓBER 

HÓNAPOKBAN

VESZETTSÉGOLTÁSI
AKCIÓT HIRDET

A RENDELÉSI IDŐPONTOKBAN
HÉTFŐ: 10:00-12:00
KEDD: 16:00-18:00

PÉNTEK: 16:00-18:00
SZOMBAT: 10:00 -12:00

A KEDVEZMÉNYES OLTÁS
DÍJA, A RENDELŐBEN: 

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

A SZOKÁSOS RENDELŐI ÁRON!

DR. MÁTRAY ÁRPÁD
06 309 616 008
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SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
Bábolna Város Önkormányzata, 2017. november – 

2018. március időszakban színházi bérletsorozatot hir-
det. Az előadások helyszíne a bábolnai Szabadidőköz-

pont lesz. A sorozat 4 előadásból fog állni, melyre a 
bérletet a következőképpen lehet megvásárolni:

2017. október 3 – 21-ig 
Bábolnai lakosok részére

(lakcímkártya szükséges), max. 4 db/fő

2017. október 24 – 31-ig
más települések lakóinak

A 4 előadásra, helyre szóló bérlet ára 3200 Ft.

A november 16-ai előadásra a belépőjegyeket
november 2-ától 

lehet megvásárolni a Városi Könyvtárban. 
A belépőjegyek ára 1000 Ft.

MŰSORVÁLTOZÁS:
2017. november 16-án a Párterápia című előadás, 

2018. február 15-én pedig a Hitted volna? 
című darab kerül bemutatásra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolna Városi Könyvtár, 
Művelődési és Sportközpont munkatársai

IFJÚSÁGI REGÉNY, NEM
CSAK TINÉDZSEREKNEK

Egyre több disz-

topikus regény-

nyel lehet találkoz-

ni, és szinte mind-
ben láthatunk egy 
lehetséges jövőt, 
ami egyre köze-
lebb kerül a mai vi-
lághoz. Folyama-

tos háborús helyzetek, fenyegetettsé-
gek, társadalmak közti ellentétek jel-
lemzik. Ez a történet pont egy ilyen 
háború utáni pusztulás közepén kez-
dődik.

Callie szülei meghaltak, és a test-
vérével el kellett bújniuk az utcán, 
sok más hozzá hasonló kiskorúval. A 
munka számukra még tilos, így csak 
illegális pénzkereseti lehetőségek 
vannak számukra. Így kerül el abba 
az intézetbe, ahol lehetőséget adnak 
a szabad, gazdag, ám idős polgárok-

nak, hogy újra fiatalként éljék a napja-
ikat a fiatalok bőrében.

Az intézet egy új projekten dolgo-
zik, ami miatt sokan tűnnek el, még a 
gazdag gyerekek közül is. Emiatt ke-
rül Callie egy olyan helyzetbe, ami-
nek következtében meg is halhat, így 
kénytelen lesz ő is bekapcsolódni a 
nyomozás folyamatába a túlélés ér-
dekében.

Akinek pedig ez nem elég, a törté-
netnek van egy folytatása is, Leszá-
molás címen. Angolul 2 további kie-
gészítő kötet érhető el.

Lissa Price: A testbérlők

UTAZÁS A FÉNYEK FELÉ

Olaf, a hóember, Sven, a rénszar-
vas, Kristof, Ana és Elza történetét 
mindenki ismeri. Miután megmentet-
ték Arandelle-t a téltől, hótól és fagy-
tól, örök barátságot kötöttek. Sok kö-
zös kalandban vettek már részt, me-
lyek közül az egyik Troll Papa megke-
resése volt. Erről szól az Északi fény 

című könyv.
Kristofot a trol-

lok nevelték fel, és 
mint a család tag-
ja, ő is szervesen 
részt vesz az ün-
nepségeiken. Az 
egyik, és talán leg-
fontosabb, a kris-
tály ceremónia. 

Erre magával viszi a többieket is, aki-
ket már szintén befogadtak a trollok 
maguk közé. A kalandjuk akkor veszi 
kezdetét, mikor a ceremónia előtt 3 
nappal Troll Papa eltűnik, és az egyik 
kicsi trollnak még nincs meg minden 
kristálya. Ahhoz, hogy a fiatalokat is 
be tudják avatni, meg kell találniuk 
Troll Papát, és a kicsi trollnak meg kell 
szereznie az utolsó, a nyomkereső 
kristályát.

Az út nem veszélytelen, ám a 6 jó 
barát összetartásának, leleményessé-
gének és ügyességének köszönhető-
en mindent túl tudnak élni. Eközben 
pedig elmesélnek egymásnak 1-1 
másik kalandot, amiről a többiek nem 
tudtak.

Disney – Jégvarázs: Északi fény

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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F E L H Í V Á S !
RÉGI TEMETŐ

 GONDOZATLAN SÍRJAI

Bábolna Város Onkormányzata kéri azon lako-
sok segıt́ségét, akik a bábolnai REGI temetőben 
található régi, gondozatlan sıŕok élő hozzátartozó-
iról felvilágosıt́ást tudnának adni.

Az információval rendelkezők az ado@babolna.
hu; 34/568-006 számon, és személyesen tehetik 
meg bejelentésüket a Bábolnai Közös Onkormány-
zati Hivatalban.

Egyidejűleg kérjük, hogy a hozzátartozók ok-
tóber végére (Halottak napja - Mindenszentek) a 
sıŕokat az elhunyt személyek emlékének megem-
lékezéséhez méltó állapotba hozni szıv́eskedjenek.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna

Október 1-jén vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 26. vasárnap 10.45 szentmise
(rózsafüzér szentelés) 

Október 8-án vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 27. vasárnap 10.45 szentmise

Október 15-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 28. vasárnap 10.45 szentmise

Október 22-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 29. vasárnap 10.45 szentmise

Október 29-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 30. vasárnap 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
OKTÓBER 15. –  Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 22. –  Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 29. –  Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 31. –  Kedd 17 óra
     Reformáció emléknapja

NOVEMBER 5. –  Vasárnap 11 óra

     Úrvacsora

NOVEMBER 12. –  Vasárnap 11 óra

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

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 15. –  Vasárnap 15 óra

NOVEMBER 5. –  Vasárnap 15 óra

NOVEMBER 19. –  Vasárnap 15 óra

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

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

EGÉSZSÉGNAP
2017. október 14. szombat 8-12 óráig

Helyszín: KARDIREX Egészségügyi Központ
A helyszínen térítésmentesen vehet ré :

- EKG
- Doppler vizsgálat
- Melanóma (anyajegy) 
-
- Látásélesség vizsgálat
- Vércukormérés
- Koleszterinmérés
-

A kiemelt 
október 9-12. (hétköznapokon 8-12 óráig) tehet meg.

szükséges tesztet szintén ezen visszahozni 
14-é

A Mellrákinfo Egyesület Önkéntesei önvizsgálati tanácsadást, 
valamint kötetlen beszélgetést tartanak.

kel kapcsolatban, kérjük írjon 
a Hölgy Egylet facebook oldalára: https://www.facebook.com/BabolnaiHolgyekEgylete
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2017. október 30-án hétfőn a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és 
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági ta-
nácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számá-
ra felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kér-
désekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó 
okmányok kitöltésében.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

Új, kétlakásos lakóépület alakja kezd körvonalazódni a 
„Hetes-major” felső részén a Kőrisfa utcában. Önkormány-
zati döntés alapján a Bábolna Városgazda Kft. beruházá-
sában két darab kétszobás bérlakás épül, melynek alapjait 
szeptember közepén rakták le, mostanra pedig már a falak 
is állnak. A mintegy 50 millió forint + áfa értékű beruházás 
várhatóan február elejére fejeződik be. Városunk önkor-
mányzata hamarosan pályázatot ír ki a leendő bérlők szá-
mára, melyről az érdeklődőket saját fórumain értesíti majd.

BÉRLAKÁS 

Újabb értékek kerültek a Komárom-Esztergom Megyei Ér-
téktárba, mely így már 94 megyei kincset számlál. Az ülés 
bevezetőjeként Popovics György, a bizottság elnöke rö-
vid áttekintést adott a testület két ülés közötti munkájáról, 
majd Veres Zoltán megyei jegyző az értéktár munkájához 
kapcsolódó pályázati eredményeket ismertette. A nyertes 
HUNG 2017 pályázatnak köszönhetően egy olyan rendez-
vényt valósítanak meg, melyen a megye nemzetiségi érté-
kei kerülnek majd a középpontba, s melyen átadásra kerül-
nek az újonnan felvett értékek oklevelei is. Popovics György 
hozzátette, a gyűjtőmunka sem állt meg: befejezés előtt áll 
a II. világháborús emlékművek gyűjtése, miközben aktívan 
gyűjtik az egyéb emlékműveket is, amelyek folyamatosan 
válnak elérhetővé a kemertektar.hu weboldalon. 
A bizottság az alábbi javaslatokról hozott döntést: 

• Az ászári borkultúra értékei
• Állandó üvegipari kiállítás (Tokod)
• Castrum – késő római tábor (Tokod)
• Garabonciás Táncegyüttes (Komárom)
• Komáromi gyógyvíz
• Komáromi Napok
• A komáromi Szabadság tér és környezete a Városhá-

zával és a Petőfi Sándor Általános Iskola épületével
• Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 
• A József Attila Megyei és Városi Könyvtár

muzeális gyűjteménye
• Oroszlányi Szlovák Tájház
• Vitányvár középkori erődítmény
• Gerenday Közösségi Ház és Kert (Lábatlan)
• Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

által adományozható elismerések
• Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó és 

a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi
Gyermektalálkozó

ÚJABB KINCSEKKEL 
BŐVÜLT A MEGYEI ÉRTÉKTÁR
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Szeptember első vasárnapján a Nyer-
gesújfalu gárdája látogatott Bábolnára 
a megyei első osztályú labdarúgó-baj-
nokság negyedik fordulójában. A mér-
kőzés bábolnai támadásokkal indult, 
a vendégek inkább a védekezésre he-
lyezték a hangsúlyt. A mieink mezőny-
fölénye egyre inkább stabillá vált, de 
gólt csak majd fél óra elteltével sikerült 
elérni. Kalamár Lajos remekül ívelte kö-
zépre a szögletet Magyar Patrik elé, aki 
kapásból vágta a labdát a kapuba. Tíz 
perc elteltével Kovács Máté indította 
László Tihamért, ő pontosan játszotta 
vissza a labdát a belül érkező Máté elé, 
aki védhetetlenül bombázott a hálóba. 
Egy perc múlva újabb gólnak örülhe-
tett a hazai gárda. László Tihamér csa-
pott le egy hátrafelé adott labdára. Kis-
sé kifelé sodródott ugyan, de lövése a 
kapust becsapva a hálóban kötött ki. 
Legényeink háromgólos előny birtoká-
ban magabiztosan folytatták a játékot 
a második félidőben is. Több gólhely-
zetet is elpuskáztak, de a megszerzett 
előny nem forgott veszélyben. A lefújás 
előtt három perccel László Tihamért 
buktatták középen, a kaputól mintegy 
20 méterre. A szabadrúgást a csere-
ként beállt új játékos, Bukovics Máté 
értékesítette, beállítva ezzel a végered-
ményt. Bábolna SE – Nyergesújfalu 
SE 4:0.

Az U19-es csapat a végeredményt 
tekintve szinte lemásolta előző heti 
idegenbeli vereségét. Fiataljaink me-
zőnyben nem játszottak rosszul, ám a 
jelentős erőket felvonultató Nyergesúj-
falu kapuját nem tudták veszélyeztetni. 
Hiába játszottak az idősebb, rutinos-
nak számító focisták, ők sem tudták 
eredményessé tenni az együttest. A 
múlt hetihez hasonlóan ezúttal is a fél 
óra körüli időpontnál ingott meg a vé-
delem, majd negyed óra alatt még ket-
tőt szereztek a vendégek. A második 
játékrészben sem sikerült változtatni az 
eredményességen, még becsületgólig 
sem jutottak legényeink. A vendégek 
még két találattal igazolták, hogy eb-
ben a szezonban ütőképes csapatot 
sikerült összehozni Lábatlan, Tát és 
Nyergesújfalu fiataljaiból. Bábolna SE 
U19 – Nyergesújfalu SE U19 0:5.

Labdarúgócsapataink a megyei baj-
nokság 5. fordulójában Tatára látogat-
tak. Az U19-es gárda kissé tartalékos 
felállásban, mindössze két cserejá-
tékossal próbálta meg felvenni a ver-

senyt ellenfelével. A hazaiak határozott 
játéka egyértelmű győzelmüket hozta. 
A felnőttek megpróbáltak idegenben 
nyerni, ami kishíján sikerült is. A mér-
kőzés utolsó tíz percében csaknem 
meglepték a Tatát, de a kapuba nem 
sikerült betalálni. Tatai AC – Bábolna 
SE 0:0, U19 3:0.

A bajnokság 6. fordulójában az 
Oroszlány együttese látogatott Bábol-
nára. Az U19-es csapatok találkozóján 
új edző mutatkozott be a bábolnai fia-
talok mestereként. Marosi László közel 
20 évvel ezelőtt dolgozott már Bábol-
nán, akkor a felnőtt gárdát irányította. 
A mostani találkozó gyors góllal indult, 
a vendégek egy védelmi hibát kihasz-
nálva már a 4. percben megszerezték 
a vezetést. Az első félidő további részé-
ben is az oroszlányi fiatalok mezőnyfö-
lénye jellemezte a játékot. A szünet jót 
tett ifistáinknak, Marosi László módosí-
tott a játék rendszerén. Ez meg is hozta 
az eredményt, legényeink a korábbinál 
jóval eredményesebb támadójátékkal 
rukkoltak elő. Az egyenlítő gólra a 63. 
percig kellett várni, ekkor Marcinkó Bá-
lint remek elfutása eredményezett talá-
latot. Marcinkó Bálint nevéhez fűződik 
a 77. perc akciójának befejezése is, 
mellyel csapatunk már megfordította a 
mérkőzést. A hazai gólok sorát 5 perc 
elteltével Takács Kornél folytatta. Há-
rom perc múlva a vendégek kerültek 
közel az egyenlítéshez, de találatukat 
a lefújásig nem sikerült megismételni, 
így a fiatal bábolnai legénység bra-
vúros győzelemmel zárta a találkozót. 
Bábolna SE U19 – OBSK Oroszlány 
U19 3:2.

A felnőtt csapatok találkozójára jól 
felkészült az Oroszlány gárdája. Hagy-
mási Zoltán legénysége ismeri és tisz-
teli a fiatal bábolnai gárda játékstílusát, 
és ennek fényében alakította ki takti-
káját erre a mérkőzésre. A mieink já-
tékából ezúttal hiányzott a középpálya 
szervező, irányító ereje, ezért nem vol-
tak elég hatékonyak a kontratámadá-
sok, melyekből korábban gólokat tud-
tak elérni. A vendégek ezt az űrt jól ki 
tudták használni, így veszélyes táma-
dásokkal rohamozták a bábolnai ka-
put. Az első oroszlányi gól a 15. perc-
ben szögletrúgást követően született, 
a középre pattanó labdát Szekér Dávid 
fordulásból lőtte a hálóba. Az első fél-
idő további része küzdelmes, néhol 
birkózásra emlékeztető játékkal telt. A 

második játékrész is nagy iramot és 
küzdelmes játékot hozott, legényeink 
továbbra sem bírtak az erőteljesebb 
oroszlányiakkal, akik a 69. percben nö-
velni tudták előnyüket. Ismét egy beí-
velt szöglettel nem tudtak megbirkózni 
védőink, a beívelt labdát Fodor Martin 
vágta a hálóba. Bábolna SE – OBSK 
Oroszlány 0:2.

Labdarúgóink szeptember 23-án, 
szombaton játszották bajnoki mérkő-
zésüket Koppánymonostoron. Az U19-
es gárda sajnos nem tudta felvenni a 
versenyt az újonccal, akik végig uralták 
a találkozót. A 40. percben szerezték 
meg a vezetést, melyre egy percen 
belül válaszoltak ifistáink. A mérkőzés 
végéig úgy tűnt, sikerül döntetlennel 
hazatérni, ám a lefújás előtt két perc-
cel a hazaiak betaláltak, így övék lett a 
három pont. A Koppánymonostor mini-
mális gólkülönbséggel nyert ugyan, de 
játékban jóval többet mutatott a gárda. 
Koppánymonostori SE U19 – Bábol-
na SE U19 2:1.

A felnőttek egy jól felkészült, játé-
kosállományában megerősödött Kop-
pánymonostor ellen léptek pályára, 
mely több olyan focistát igazolt, akik 
tavaly a Komárom NB III-as együtte-
sében rúgták a bőrt. A hazai csapat 
masszív védekező taktikával kezdett, 
majd ebből a sündisznóállásból igye-
keztek ellentámadásokat kialakítani. A 
végeredmény már az első félidőben 
kialakult. Róth István révén a mieink 
szerezték meg a vezetést, de öt perc 
elteltével a hazai gárda kiegyenlített. 
Ettől kezdve nem bírt egymással a két 
csapat, mindkét oldalon akadtak lehe-
tőségek, de azokat nem sikerült gólra 
váltani, így igazságos pontosztozko-
dással ért véget a találkozó. Koppány-
monostori SE – Bábolna SE  1:1.

LABDARÚGÁS 
FIATAL CSAPATUNKRA A LEGJOBBAK IS ODAFIGYELNEK

 Vértessomlói KSK – Bábolna SE 
október 15. Vértessomló

U19: 13 óra, felnőtt: 15 óra

Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC
október 22. Bábolna 

U19: 11:30 óra, felnőtt: 13:30 óra

Etei SE – Bábolna SE U19
október 25. Ete, 13:30 óra

Komárom VSE – Bábolna SE felnőtt 
október 28. Komárom, 13:30 óra

Bábolna SE – Vértesszőlősi SE
november 5. Bábolna

U19: 11:30 óra, felnőtt: 13:30 óra
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Közismert és kedvelt helyszín a díjugrató sport szerelmesei 
számára a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok versenycentruma. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ez évben kilenc ver-
senyt bonyolított le itt a Magyar Lovas Szövetség Díjugrató 
Szakága áprilistól szeptember végéig. Volt itt megyei, regio-
nális, országos és nemzetközi verseny, de Bábolnán rendez-
ték a Championátus, a megyei és 
regionális döntőket is.

Immár befejezéséhez közeledik 
a szabadtéri díjugrató idény. Szep-
tember 23-án és 24-én Bábolnán 
rendezték a szakág megyei dön-
tőjét. 36 egyesület 77 lovasa 113 
lóval állt rajthoz a kétnapos meg-
mérettetésen. Szombaton a kezdő, 
ifjúsági, felnőtt amatőr és felnőtt 
elődöntők versenyszámait rendez-
ték. Szép bábolnai siker született 
az ifjúsági kategóriában. A Bábolna SE sportolója, Buza Pat-
rik több lóval is indulva első, harmadik és negyedik helyet 
szerzett, Tóth Flóra, a Kisbábolna Lovas Klub indulója pedig 
ötödikként végzett. Külön siker a két bábolnai lovas számára, 
hogy a megyei bajnokcsapat tagjaiként ott állhattak a dobogó 
legfelsőbb fokán. Az amatőr elődöntőt az újonnan alakult a 
Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör színeiben versenyző Bertók 
Mátyás nyerte, sőt, vasárnap a döntőben is a legjobb pályát 
teljesítette. Az ifjúsági döntőben Buza Patrik kevésbé ment jól, 

itt Tóth Flóra az ötödik helyet érte el. Összesítésben azonban 
Patrik a dobogó második fokára állhatott fel, míg Flóra bron-
zérmes lett, tehát személyükben az ifjúsági kategória megyei 
második és harmadik helyezettjét tisztelhetjük. 

Következő hétvégén is találkoztunk a díjugratókkal, hiszen 
a regionális döntőnek is a Ménesbirtok adta a helyszínt. Győr, 
Vas, Veszprém, Fejér, Somogy, Zala és Komárom megye 79 
egyesületének 183 lovasa 266 lóval állt rajthoz a péntektől 
vasárnap késő délutánig tartó versenyen. Az ifjúsági kategó-
ria két bábolnai indulója közül Tóth Flóra komoly eséllyel in-
dult a dobogó valamelyik helyéért, de a döntőben mindjárt az 

első akadálynál leesett a lóról, és tova-
szálltak reményei. Szerencsére sérülés 
nélkül megúszta az esetet, de ettől füg-
getlenül ez évre befejezte a versenyzést. 
Mint mondta, elégedett a szezonnal, a 
csapatban szerzett megyei első hely és 
az ifjúsági bronzérem kárpótolja a sok 
fáradtságért és lemondásért.

Buza Patrik is komoly reményeket táp-
lált a jó helyezés elérése érdekében, de 
ő az ifjúsági elődöntőben és döntőben 
is rontott, így mindössze az összesített 

csapatverseny végeredményéért izgulhatott az utolsó nap vé-
géig. Ebben a kategóriában végül a régió nyolcadik helyén 
végeztek. Patrik is büszke lehet eredményeire, hiszen megyei 
csapatbajnoki címe, illetve második helyezése megerősíti eb-
ben. Sok nehézséggel kellett megküzdenie a szezon során, 
melyben az egyik legfájóbb pont volt lova elvesztése. Ennek 
ellenére új, fiatal lovával jól felkészültek, melyet folytatnak a 
téli szezon során.

Az NB I nyugati csoportjában 
a debütálásra szeptember 2-án 
hazai pályán került sor a Pápa 
gárdájával szemben. Izgalmasan 
kezdődött a találkozó, az első kör 
még szoros eredményeket hozott, 
de ezt követően játékosaink foko-
zatosan tettek szert mind nagyobb 

faelőnyre, mely a végére 84-ig növekedett. Csapatpontokban 
is jobb volt együttesünk, így remekül sikerült a bemutatkozás 
a nyugati csoportban. Az ifjúsági mérkőzés a felnőttekét meg-
előzően nem volt ilyen sikeres. A korábbi csapattagok már a 
felnőttek közt játszottak, így Katona Péter és Morvai Dániel 
küzdött meg a vendégekkel. Bár vereséget szenvedtek, de 
szégyenkezésre nincs okuk, jól helytálltak rutinos ellenfelük-
kel szemben. Bábolna SE – Pápai Vasas SE 6:2, ifi 1:3.

NB I-es tekecsapatunk egy hét szünet után hazai pályán 
folytatta szereplését, szeptember 16-án a tavalyi ezüstérmes 
Herend gárdája érkezett ellenfélként. Az ifjúsági csapatok 
kezdték a mérkőzést. A bábolnai együttest ezúttal Jurics 
Gergő és Szász László alkotta, akik szoros küzdelemben 2 
fa különbséggel tartották itthon a két pontot. A felnőttek ta-
lálkozóján viszonylag jól kezdtek tekéseink, az első kör után 
még 21 fa előnnyel fordultak, amit a második körben dobók 
elfogyasztottak, ekkor már a vendégek vezettek 5 fával. Az 
utolsó körben a herendiek hozták formájukat, a két bábolnai 
befejező játékos előtt még felcsillant ugyan némi remény a 
szépítésre, de ellenfeleiket már nem tudták utolérni. Bábolna 

SE – Herendi VTK 1:7, ifi 3:1.
Tekéseink Zalaegerszegen, a LAUF-B TK otthonában ven-

dégszerepeltek a bajnokság negyedik fordulójában. A Jurics 
Gergő, Katona Péter felállású ifjúsági csapatnak ezúttal nem 
sikerült pontot rabolni. A nyolcból három szetpontot tudtak 
nyerni, csapatpontot sajnos nem, ráadásul a hazaiak 64 fával 
többet dobtak, így egyértelmű volt a hazai győzelem. A felnőt-
tek jól küzdöttek, bár első dobóink nem szereztek csapatpon-
tot. Torma József például hiába dobott 557 fát, ellenfele 18 fá-
val jobb volt Szilágyi András már pontfogó volt 504 fával, míg 
Szász László 559-el nem. Ekkor még a hazai csapat vezetett 
70 fa előnnyel, de befejező játékosaink, Kiss Norbert és Ba-
logh István kitettek magukért és megfordították a mérkőzést. 
Lauf-B TK – Bábolna SE 3:5, ifi 4:0.

Szeptember utolsó szombatján a Csákánydoroszló gárdá-
ját fogadták tekézőink. Az ifjúsági csapatok mérkőzésén bá-
bolnai részről Jurics Gergő és Katona Péter küzdött a ponto-
kért és a faelőnyért. Izgalmas, fordulatos összecsapás végén 
minimális különbséggel, de nyerték a meccset. A felnőtteknél 
a vendégek egy pont hátránnyal, két hellyel hátrébbról várták 
a találkozót. Tekéseink nem kezdtek rosszul, az első körben 
még fej-fej mellett haladtak az ellenfelek, ekkor még bizako-
dásra adott okot a részeredmény. Következő játékosaink már 
elkezdtek tudásuk alatt teljesíteni, miközben a vendégek teké-
zői sem dobtak jól, mégis ők uralták a találkozót. Együttesünk 
már ekkor cserére kényszerült, ahogy a harmadik körben is, 
hiszen itt sem sikerült javítani a dobóteljesítményen. Bábolna 
SE – Csákánydoroszlói TE 2:6, ifi 4:0.

DÍJUGRATÁSDÍJUGRATÁS
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Pezsgő kézilabda élet folyt az 1970-es években Bábol-
nán. Női és férfi csapat is szerepelt a megyei bajnokság-
ban, akik aktív résztvevői voltak az amatőr sport akkoriban 
jelentős mozgalmának is. A kézilabdázók az akkori állami 
gazdaság, majd mezőgazdasági kombinát dolgozói közül 
kerültek ki, a hétköznapokon végezték munkájukat, hétvé-
geken pedig kedvenc sportjuknak hódoltak.

Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka a kezdetektől 
fogva tagja volt a női együttesnek. Átlövőként, beállósként 
szerepelt, majd játékos-edzőként tevékenykedett. A csa-
pat egyik motorja, vezéregyénisége volt, aki a mai napig 
a sport megszállottjaként tevékenykedik. Mindig elfogó-
dott nosztalgiával tekint vissza a „régi időkre”, ezért arra 
gondolt, megpróbálja összehozni az egykori csapattársa-
kat. Szeptember 30-án a sportcsarnokba invitálta mind- 
azokat, akik a női és férfi gárda kézilabdázói voltak a hős-
korban. Tizennyolcan tudtak eleget tenni a meghívásnak, 
a hölgyek közül tizenhárman, a férfi csapatból öten jöt-
tek el az eseményre. Stílszerűen mostani fiatal kézisek kí-
séretében, bábolnai mezben vonultak fel a sportcsarnok 
küzdőterére, ahol a szervező köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd megemlékezett azokról a csapattársakról, akik 
már nem lehetnek köztük. A folytatásban rövid bemelegí-
tés, „labdával való ismerkedés” után gyakorlatban is meg-
próbálták feleleveníteni, amit annakidején a pályán tettek: 
kézilabdáztak. Bár az izmok, ízületek már nem úgy en-
gedelmeskedtek, mint egykoron, de a hölgyek-urak lelke-
sedése a régi volt. A kézilabdázás szeretete senkinél nem 
múlt el, játék közben hamar felszínre kerültek a valaha ta-
nult technikák, figurák. 

Szilágyi Ágnes szívesen emlékszik vissza a kezde-
tekre. Lapunk számára elmondta, az 1960-as évek ele-
jén, közepén kezdett kibontakozni a bábolnai kézilabda 
sport. Először járási, majd megyei bajnokságban szere-
peltek, de több kupában és baráti mérkőzésen is meg-

mérettették magukat. Mind a hölgyek, mind pedig a férfi-
ak a megyei bajnokság meghatározó résztvevői voltak, 
különböző tornákon pedig fényesen csillogó érmek gaz-
dái lehettek, közben pedig életre szóló barátságok köttet-
tek az együtt sportolás révén. Minden egykori játékos ma 
is jól emlékszik társai egyéniségére, vidám, vagy szomo-
rú pillanataira. A szervező megemlítette, akkoriban a BSE 
sporttelepének hátsó részén – a mai műfüves pálya – volt 
a kézilabdapálya először salakos, később aszfalt borítás-
sal. A szabadtéri játék külön kihívás volt, ezen a szinten 
még nem sportcsarnokokban mérkőztek, esőben, hideg-
ben is kint zajlottak a küzdelmek.

A bábolnai sportcsarnok küzdőterén eltöltött egy óra 
után a kézilabdás összejövetel résztvevői kilátogattak 
egykori sportélményeik színterére, amely mára már jelen-
tősen megváltozott. A műfüves focipályára gondolatban 
megidézték a régi aszfaltos kézilabdapályát és a mellette 
álló öltöző épületét. A társaság ezt követően közösen ebé-
delt, majd hosszasan nosztalgiázott az elmúlt 50 év kézi-
labdás történéseiről.

EGYKORI BÁBOLNAI KÉZILABDÁZÓK TALÁLKOZTAKEGYKORI BÁBOLNAI KÉZILABDÁZÓK TALÁLKOZTAK

A Bábolnai Sportegyesület Teke Szakosztálya ismét 
megrendezi hagyományos csapat és egyéni tekeverse-
nyét. A versennyel Nyerges Bélára, a tekecsapat alapító-
jára 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
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