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Vasból alkot 
csodát
Látványos kiállításnak ad otthont városunk Helytör-
téneti Gyűjteményének épülete, ezúttal Kővári Ferenc 
kovácsoltvasból készült művei kerültek közszemlére. 

A január 29-i megnyitón szép számmal megjelenteket dr. Horváth Klára 
polgármester köszöntötte. Elmondta, szívet melengető érzés számára, 
hogy a bábolnai alkotók közül ilyen sokan kíváncsiak alkotótársuk kiál-
lítására. Ez azt is jelenti, hogy a helyi képzőművészet, kézművesség 
résztvevői figyelnek egymásra, megtisztelik egymást az ilyen jeles 
alkalmakon jelenlétükkel, érdeklődésükkel. Kiemelte Kővári Ferenc 
aktivitását a településkép alakításában, illetve azt az állandó fejlődési 
folyamatot, melynek során a kiállító mindig újat és újat tud alkotni.  

A gyönyörű kovácsoltvas művek megalkotója, Kővári Ferenc hosz-
szú-hosszú évek óta dolgozik vassal. Rajongása már gyermekkorában 
elkezdődött: különféle virágtartókat, használati tárgyakat készített 
családjának és ismerőseinek, majd az esztendők során többféle dísz-
tárgy is született a kezei között.  

Feri bácsi munkássága nem ismeretlen a helyi lakosok számára, hiszen 
szemet gyönyörködtető alkotásai a település területén több helyen is 
megtalálhatóak. Kerékpárokat ábrázoló vasszobrai a játszótéren, az 
orvosi rendelő előtt, illetve a sportcsarnok bejáratánál díszítik a teret, 
kovácsoltvas keresztjei és gyertyatartói a temetőkben látják el funkci-
ójukat, a körforgalomban pedig rózsaalkotásai vonzzák a tekintetet.

A kovácsoltvas dísztárgyak híre Bábolna testvérvárosaihoz is eljutott, 
több remekműve szépíti az ottani közterületeket. Sieghartskirchenben 
például a városháza előtti teret díszíti nagyméretű kerékpárszobra, 
melyet városunk ajándékozott a 25 éves testvértelepülési évforduló 
alkalmából. Az egyedi alkotások alapanyagukban is sokszor külön-
böznek: a városunkat díszítő kerékpárok más nyersanyagból készültek, 
így valóban páratlan művek járulnak hozzá településünk látképéhez.  

Feri bácsihoz rengeteg megkeresés érkezik, szebbnél szebb kreá-
ciói sokak figyelmét felkeltik. A tárlaton bemutatott darabok között 
a matt feketéken kívül több színes alkotás is felbukkant. A gyönyörű 
rózsabokrok pirosra és sárgára festett szirmai, a gyertyatartók, tükrök 
sajátos hangulatba vonják a bemutatótermet.

A kiállítás egészen április 5-ig látogatható a Helytörténeti Gyűjte-
mény épületében, azonban a tervek szerint a jövőben még sok-sok 
kovácsoltvas remekművel futhatunk össze Bábolna közterein. Az alko-
tótól megtudtuk, hogy az épülő szabadidőpark területén több alkotása 
is megjelenik majd, de hogy mik lesznek azok, még nem árulta el.

Feketén-fehéren
Mintegy 82 fő lelkes versenyző gyűlt össze január 26-án 
a Bábolnai Általános Iskola termeiben a 27. alkalommal 
megrendezett Sakkfesztiválon, hogy jó hangulatú ját-
szmák után mattot adjanak egymásnak, vagy kiegyez-
zenek döntetlenben. 

Több kategóriában zajlottak a küzdelmek, legnagyobb létszámban az 
általános iskolások versengtek, sajnos a középiskolásokat mindössze 
két résztvevő képviselte. A felnőttek is több csoportban versengtek, 
férfi, női és rapid kategóriák álltak rendelkezésükre.

Bierbauer Imre, a település egyik legnagyobb múltra visszatekintő 
rendezvényének szervezője lapunknak elmondta, hogy a manapság 
a társadalomra jellemző elgépiesedés a sakkvilágra is kihatott. A szá-
mítógépes vagy mobiltelefonos alkalmazások ma már a sakkmeste-
reknél is jobb tudással rendelkeznek, és az edzők szerepét is átvették, 
illetve a változásban a sportág egyre csökkenő támogatottsága is 
szerepet játszik. Kiemelte, hogy a sakkéletben fontos szerepet kap az 
egyes csoportokat összefogó személy szerepe. Példaként említette a 
korábbi években jelentős csapattal érkező felvidéki sakkozókat, ese-
tükben meghalt a vezetőjük, idén már nem jöttek. Ácson is megszűnt 
a sakkcsapat, pedig ott hosszú évtizedes hagyományokkal rendelke-
zett a sportág, a kisbériek pedig a professzionális sakkozás irányába 
mozdultak el. A jelentkezők számát a szervező szerint a következő 
napon megrendezésre került felnőtt megyei bajnokság, illetve az is 
befolyásolta, hogy a résztvevő gyermekek szülei egyéb elfoglaltságaik 
mellett csak komoly szervezés árán tudták gyermekeiket a versenyre 
vinni. Bierbauer Imre ennek segítése érdekében a megyén kívülre is 
nyitott, a Győr-Moson-Sopron megyében lévő Győrszentiván például 
nyolc fős csapata is megmérettethette magát.  

A bábolnai megmérettetés magas színvonalát bizonyítja, hogy a 
versenyzőknek kemény, a táblajáték minden taktikáját ismerő ellen-
felekkel kell szembenézniük. Az egyenlőség érdekében a kezdő és a 
rapid kategóriákban is szétválasztották a férfi, illetve a női verseny-
zőket.  Városunk két ifjú, kimagasló tehetséggel is büszkélkedhet: 
Szabó Taddeus és Hanaszek Tamás a tanulmányaik mellett a sakkban 
is jeleskednek, ám ezúttal nem jutottak a legjobbak közé, de így is 
kiérdemeltek egy-egy különdíjat. A felnőttek mezőnyében is kevés 
bábolnai versenyzővel találkoztunk, Komora Pál, Márkus József és 
Szilágyi László mérettették meg magukat a sakkfesztiválon.

A logikai játék kedvelői szép teljesítményekben bővelkedő napot 
tudhattak maguk mögött, melyet eredményhirdetéssel zártak. A sakk- 
fesztivál várhatóan jövő évben is megrendezésre kerül, szeretettel 
várva minden sakkrajongót.
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Rendkívüli testületi ülésen boncol-
gatták a város ügyeit január 21-én, 
hétfőn a bábolnai képviselők. Ezúttal 
is hét fővel, határozatképesen ültek 
tárgyalóasztalhoz. 

A grémium meghallgatta a rendőrség 
beszámolóját, valamint az ÉDV Zrt. meg-
keresését a kajándi kúttal kapcsolatban, 
amit az önkormányzat átadott üzemelte-
tésre. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
kút Farkaskút és Kajánd településrészek 
vízellátására működik. A városnak ki kell 
jelölni a kút védőbázisát, így az ehhez szük-
séges területet kell az önkormányzatnak 
megvásárolnia a kajándi lakosoktól. Erre 
nézve egy képviselői határozat született 
a testület részéről.

A településen felbontott utcarészek és 
vízkárjavítások helyreállítására vonatkozó 
tájékoztatót is kiadták a képviselők részére, 
a téma kapcsán egy korábban lemondott 
ingatlan ügyéről is szót váltottak.

Tárgyalták a 2019-es önkormányzati 
költségvetés témakörét. Az első fordulós 
tárgyalásban számot adtak a költség-
vetés főszámairól a bevételek-kiadások 
tükrében. A jogszabályi változásoknak 
megfelelően vitatták meg az eldöntendő 
kérdéseket, valamint a városi projektek 
állásáról is szót váltottak. A költségvetési 
főösszeg 3 milliárd 56 millió 167 ezer 
forint, melyben szerepel az intézmények 
zavartalan működtetéséhez szükséges 
forrás, valamint a projektek lebonyolítá-
sának és a településkép fenntartásának 
költségei is. A képviselők változtattak 
az egyéb személyi juttatások formáján, 
ezúttal a cafeteria terén a SZÉP-kártyára 
történő juttatást választották. 

Döntött a képviselő-testület létszá-
mokról és munkaruházati juttatásról 
ötvenezer forint értékben. A Bábolnai 
Sportegyesület működési támogatásával 
kapcsolatban is állást foglaltak. A szerve-
zet számára 12 millió forint működési 
támogatást szavaztak meg. 

Intézményi fejlesztésekről ebben az esz-
tendőben nem lesz szó, mert ezeket koráb-
ban pályázati forrással megvalósította a 
városvezetés. A Bábolnai Televízió kapcsán 

egy határon átnyúló INTERREG pályázati 
forrás biztosíthat majd eszközfejlesztést, 
amennyiben a pályázat sikeres lesz. Ez a 
döntés várhatóan márciusban realizálódhat.

A fejlesztési elképzelések közül folya-
matban van a szabadidőpark és a csónak-
ház kivitelezése. Ezeket pályázati forrással 
valósíthatja meg a város. Folyamatban van 
a strandfürdő kialakítása is a Városgazda 
Kft.- n keresztül hitelfelvétellel, valamint 
a gázleválasztó kiserőmű beruházása 
TOP-os forrással. Valamennyi projekt kivi-
telezése jó iramban halad. 

Közművesítéseket is végrehajt a telepü-
lés vezetése. Az Akácfa és Patkó utcában 
útterv készül, illetve a csapadékvíz-elveze-
tési problémákat is igyekeznek megoldani. 

A Kisfaludy lakótelep és az IKR között 
közvilágítást fejleszt az önkormányzat, 
miután az itt leégett gyár miatt közvilá-
gítási lámpák is meghibásodtak. A költ-
ségvetésben szerepelnek aszfaltozási és 
kátyúzási munkák, KRESZ táblák pótlása, 
érintésvédelmi és villámvédelmi kivi-
telezések, valamint a folyamatban lévő 
nagy projekt: az egészségügyi központ 
villamoshálózatának megújítása is fontos 
intézkedés. Ez utóbbihoz is kapott pályá-
zati támogatást a város.

Az év elején mindig nagy falat a költség-
vetés megalkotása, amit mindig egyezteté-
sek előznek meg a képviselőkkel, az intéz-
mények és civil szervezetek vezetőivel. A 
január 21-ei ülésen a képviselők az első 
fordulóban támogatták a büdzsé tárgya-
lását. Ez alapján a véglegesítés is elindult. 
A település két bizottsága februárban tűzi 
ismét napirendre a büdzsé megalkotását, 
majd február 14-én a képviselő-testületi 
ülésen fogadhatják el azt.

A folytatásban hiánypótlásként a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
és az önkormányzati intézmények között 
kötendő gazdálkodási megállapodások 
jóváhagyására került sor. Ezt a Belső 
Ellenőrzési Jelentés indokolta. A testület 
egyhangúlag támogatta a megállapodá-
sok aláírását. 

Az ülés további menetében az épülő 
Bábolnai Strand és Termálfürdő közösségi 

média üzemeltetésére vonatkozó áraján-
latot tárgyalta. A felületet az EPM Consul-
ting Kft. alakíthatja ki, feladata a létesít-
mény adatainak közzététele, folyamatos 
népszerűsítése lesz. 

Módosították a képviselők a Komárom 
és Környéke Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodását. Ez a döntés 
a társulásban szereplő tagok neveinek, 
elérhetőségeinek aktualizálása miatt vált 
szükségessé. Felülvizsgálták a feladat- és 
hatásköröket, valamint az egyes feladatel-
látásban résztvevő tagönkormányzatokat. 

Egyebek napirendi pontban két témát 
tárgyaltak. A bábolnai strandépítéssel kap-
csolatos műszaki vezetői munkák ellátá-
sára vonatkozó műszaki mellékleteket kell 
elkészíteni, a hitel lehívásához szükséges 
ez a munkafolyamat, amit a Bricoll Kft. 
mintegy 800 ezer forint + ÁFA összegben 
vállalt. A társaság a műszaki ellenőri fel-
adatokat is ellátja majd a fürdőépítésnél.

Az egyebek napirend folytatásában a 
Kardirex Egészségügyi Központ épüle-
tének  villamoshálózatának felújításával 
kapcsolatban tárgyaltak. A Bodnár Team 
Kft. árajánlatát fogadta el a testület 40 
millió forint összegben, egyhangú támo-
gatottság alapján. Ehhez a projekthez 
kormányzati támogatást is kapott Bábolna. 
Már a múlt évben elkezdte volna a munká-
latokat a város, de a közbeszerzés hosszú 
lefolyása miatt csak most kerülhetett erre 
sor. Ahhoz azonban, hogy a pályázati 
forrást is lehívhassa a település, a mun-
kálatoknak mihamarabb be kell fejeződ-
niük. A közeljövőben festési feladatok 
is várnak még az épületre. Az építkezés 
ideje alatt a lakosok türelmére is szükség 
van, hiszen köztudott, hogy mindez az 
átmeneti állapot kellemetlenséggel jár. 
Az empátia szükségességére hívta fel a 
figyelmet dr. Horváth Klára polgármester 
is, rávilágítva arra, hogy a kivitelező rend-
kívüli gyorsasággal dolgozik. A cél, hogy 
a közeljövőben megújult környezetben 
folytatódhat az egészségügyi tevékeny-
ség. Legközelebb tehát kardinális téma: a 
költségvetés megalkotása kerül terítékre. 
Február 14-én várhatóan már elfogadott 
költségvetésnek örülhet a város. 

Önkormányzati híradó
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Ajsa az év első babája Babazsúr  
– ahol a kisbabák az ünnepeltek 

Tánc-Zene
BÜFÉ SZOLÍD 

ÁRAKKAL
tombola

"
"

Pártoló jegy: 
2000,- Ft

MEGLEPETÉS 
MÜSOR!MEGHÍVÓ

Szülok és 
nevelok báljára

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Bábolnai Katolikus Egyházközség tisztelettel és szeretettel meg-
hívja a bábolnai Ötösfogat étteremben tartandó katolikus báljára

2019. február 23-án 19 órára.

A bál védnöke: Popovics György,  
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke.

Házigazda: dr. Szalai Gábor plébános

Az est folyamán lesz élőzene, tombola.

Köszönettel fogadjuk cégek, magánszemélyek tombola felajánlását!

Belépőjegy: 6000,- Ft/fő Támogatói jegy: 2000,- Ft/fő

A belépőjegy tartalmazza a svédasztalos vacsorát és az üdvözlő italt.

A bál bevételét a bábolnai katolikus templom felújítására fordítjuk.

Jegyvásárlás a templomban a vasárnapi szentmise előtt és után, 
illetve telefonegyeztetés alapján (20/512-3560) megbeszélt időben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A 2019-es esztendő első bábolnai babája Ladányi Ajsa Natasa. 

A kislány Ladányiné Veres Judit és Ladányi Zsolt bábolnai szülők 
második gyermekeként született a családba. Testvére, a két és 
fél esztendős Ladányi Zsoltika is nagyon várta őt, ottjártunkkor 
is szeretettel takargatta a rózsaszín takaróval a bűbájos kis jöve-
vényt. Ajsa január 4-én 4300 grammal, 51 centiméterrel. Eszter-
gomban született. A büszke szülők január 7-én hozhatták haza 
Kinizsi utcai otthonukba, ahol most mindent a babaillat ural. A 
fiatal szülők most két kisgyermek napirendjét igyekeznek össze-
hangolni. A két és fél éves Zsoltika szeptemberben kisóvodás lesz, 
akkor talán majd szusszanhatnak egy kicsit. Az biztos, hogy most 
megduplázódott az örömük. Gratulálunk a családnak!

2018-ban 26 gyermek született városunkban. Minden új jövevény a 
település jövőjét is jelenti, ezért is osztozik a családok örömében az 
önkormányzat vezetése. Január 21-én ismét Babazsúrra várták a  szülőket. 
Ez a rendezvény negyedévente tér vissza a rendezvénynaptárba, és 
kétségtelenül ez a város egyik legkedvesebb ünnepsége. A megjelent 
családokat dr. Horváth Klára polgármester most ajándékkal lepte meg, 
valamint a városi családbarát intézkedésekről is tájékoztatta a jelenlévőket.  
2018. utolsó negyedévében születtek: Józsy Barnabás (2018.10.12.) Józsyné 
Hegedüs Viktória és Józsy László gyermeke. Pintér Zétény (2018.10.12.) Rostonics Dóra 
és Pintér Róbert gyermeke.Nagy Patrícia (2018.10.17.) Patzák Diána és Nagy Zoltán 
kislánya.Szűcs Bence Alex (2018.11.22.) Vizkeleti Vivien Roxána és Szűcs Alex gyermeke.
Nwosu Justin Nnamdi (2018.12.05.) Nwosu-Bátisz Melinda és Nwosu Kenneth gyermeke. 
Téglási Amira Szofi (2018.12.13.) Téglásiné Tajkov Natália és Téglási Attila kislánya.
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Megújul az Egészségügyi Központ villamoshálózata, a pótmun-
ka-igénynek köszönhetően pedig az informatikai hálózat fel-
újítására is sor kerül. A szakrendelések és alapellátási rendelési 
helyek megváltoztak, erre mindenképpen érdemes gondolni. Az 
építtető és a kivitelező is kéri a betegek türelmét.

Örömteli változás lesz a jövőben, hogy megújulhat a Kardirex Egészség-
ügyi Központ épületének villamoshálózata. A bontások során kiderült, 
hogy az informatikai hálózatra is ráfér a korszerűsítés, így azt is megoldja 
az önkormányzat. A villamos- és informatikai hálózat cseréjét követően 
a festést is elvégzi az azzal megbízott vállalkozó. 

A belső felújítás ideje alatt a szakrendelések és az alapellátás műkö-
dését az egészségügyi központ üzemeltetője, a Kardirex Kft. koordinálja. 
Amint azt Török Károlynétól, a koordináció irányítójától megtudtuk, 
komoly nehézségek árán, de minden rendelésnek megtalálták az ide-
iglenes helyét, illetve egy-egy szakrendelés átmenetileg szünetel. A fő 
problémát a magasfokú műszerezettséget igénylő szakorvosi vizsgálatok 
okozzák, ezeket a munkálatok befejezéséig kénytelenek helyben szü-
neteltetni. Az alapellátás rendeléseivel is dűlőre jutottak, a fogorvosok 
egy ideig nem rendeltek, a háziorvosok közül dr. Tóth Beáta vállalva a 
kényelmetlenséget egy másik helyiségben fogadta betegeit, dr. Fatán 
István pedig Banára, dr. Néma Andreához, majd Tárkányra, dr. Olexa 
Tamáshoz irányította pácienseit. Dr. Kiss Katalin gyermekorvos egyelőre 
saját helyén rendel, de amint befejezték a munkát a főépületben, várha-
tóan a labor helyiségében kap ideiglenes helyet. Információnk szerint az 
alapellátás február első napjaiban visszaköltözhetett eredeti helyére. A 

beruházás folyamatban van, a kényelmetlenségekért, a felmerülő prob-
lémákért mindenkitől türelmet és megértést kérnek az egészségügyi 
központ dolgozói. A munkálatokat a Bodnár Team kft. végzi. A kivitelező 
rendkívüli gyorsasággal dolgozik annak érdekében, hogy a lehető legrö-
videbb ideig okozzon kellemetlenséget az építkezés zűrzavara. 

A beruházás várható befejezése áprilisra tehető, miután az elektro-
mos főelosztó cseréjét is meg kell oldani, mely a szolgáltató engedé-
lyéhez kötött folyamat. Míg az épületet leválasztják a hálózatról, addig 
majd áramszünetre kell számítani. 

Talán kárpótlásként tekinthetünk majd arra a tényre, hogy egy megú-
jult és korszerű egészségügyi központban folytatódhat majd a gyógyító 
tevékenység városunkban. 

Hamarosan megújul az egészségügyi központ

A bábolnai DJP pont 2019.  
I. negyedévi várható programjai

1. Modern multimédiás eszközök használata az állás-
keresésben (szemléletformáló és ismeretterjesztő 
bemutató)

2. Modern multimédiás eszközök használata az állás-
keresésben (ismeretterjesztő gyakorlat 1. – okoste-
lefon, tablet, laptop)

3. Modern multimédiás eszközök használata az állás-
keresésben (ismeretterjesztő gyakorlat 2. – okoste-
lefon, tablet, laptop)

A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött, 
egy alkalommal 2-5 személyt tudunk fogadni. Jelent-
kezni a Bábolnai Városi Könyvtárban lehet nyitvatartási 
időben, vagy a muvhazbabolna@gmail.com címen 
lehet. A célközönség elsődlegesen alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező személy, aki nem szerzett 
középfokú végzettséget vagy szakképesítést, valamint 
az 50 év feletti életkorúak.

Az első időpont a jelentkezések függvényében  
február 12-e.

INGYENES 
GAZDASÁGI 

TANÁCSADÁS 

2019. február 25-én hétfőn 14 és 16 óra 

között a Bábolnai Közös Önkormányzati 

Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi 

Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna 

ingyenes gazdasági tanácsadást tart. 

Ennek keretében bábolnai lakosok 

számára felvilágosítást adnak adó- és 

társadalombiztosítási kérdésekben, 

nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz 

benyújtandó okmányok kitöltésében.
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A doni katasztrófa magyar 
áldozataira emlékeztek

A Magyar Királyi 2. Magyar Honvéd Hadsereg Don-ka-
nyarban elhunyt katonáira emlékeztek január 13-án 
Bábolnán. 

A megemlékezés a katolikus templomban kezdődött, ahol dr. 
Szalai Gábor plébános gyászmise keretében tekintett vissza az 
1943. január 12-i tragédia elszenvedőire, a családokra, akik hiába 
várták vissza szeretteiket az orosz frontról. Beszédében párhuza-
mot vont Jézus kereszthalála és a doni katasztrófa között. Mint 
mondta, Jézus Jeruzsálemen kívül halt meg a kereszten, idegen 
sírba temették. A II. világháborúban hazánk, otthonaink, család-
jaink védelmében, vagy éppen esztelen gyűlölettől kényszerítve 
sokan a magyarok közül is idegenben haltak meg, idegen földben 
nyugszanak. Az ima ezúttal a Don-kanyarban elesett több, mint 
százezer magyar katonáért szólt.
Az egyházi szertartást követően a Hősi-kapu alatt található II. 
világháborús emlékműnél koszorúzással egybekötött ünnepség-
gel folytatódott a megemlékezés. A Himnusz hangjait követően 
Vitéz dr. Vizi László történész korhű katonai egyenruhában lépett 
a résztvevők elé, hogy felidézze a 76 évvel ezelőtti eseményeket. 
Elmondta, szinte nincsen olyan magyar család, ahol ne lenne 
áldozata a néhai 2. Magyar Hadsereg katasztrófájának. A több, 
mint 200 ezer főt számláló sereg rövid, gyors hadjáratra szá-
mított, a felszerelés ennek megfelelően nem volt alkalmas az 
orosz tél körülményeinek túléléséhez. Az 1942. nyarától tartó 
harcok elhúzódtak, a kezdeti sikerek tragédiába torkolltak. 1943. 
január 12-én a szovjet hadsereg Voronyezsnél totális ellentáma-
dásba lendült, melynek következtében a 2. Magyar Hadsereg 

veszteségei mintegy 120 ezer főre tehető. Hangsúlyozta, hogy 
akkor és ott, olyan körülmények között rendkívüli hősiességnek 
számított, hogy a halálra fagyott, kimerült és rosszul felszerelt 
magyar katonák szembeszálltak a sokszoros túlerőben lévő 
szovjet erőkkel. A szónok azt is kiemelte, hogy a II. világháború 
összességében 600 ezer magyar áldozatot követelt. 
Dr. Szalai Gábor plébános ezt követően megáldotta a II. világ-
háborús emlékművet, majd a résztvevők elhelyezték a tisztelet 
és megemlékezés koszorúit. Koszorúzott Bábolna Város Önkor-
mányzata, a Római Katolikus Egyházközség, a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és 
Kollégium és a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete.

Hej, Dunáról fúj a szél…
A Mérföldkő Turista Csoport idei első 
közös megmozdulásaként Észak-Ko-
máromba mehettünk. 

22 fős csapatunk az Erzsébet hídon sétált 
át. A szlovák oldalon csatlakozott hozzánk 
az előírásos helyi idegenvezetőnk, Claudia.

Először a volt határőrségi épület után, a 
lejjebb lévő Rác-templomot kerestük fel. 
Ámulattal hallgattuk, hogy a templom 
elődjét a törökök elöl menekült szerbek 
már 1515-ben építették – azóta van Komá-
romban ortodox templom. Nem győztük 
bámulni a gyönyörű, faragott padsorokat, 
a színpompás ikonosztázt. Látogatásun-
kat – sajnos - rövidre kellett fognunk, mert 
szokás szerint elkezdődött a délelőtti litur-
gia – nem akartunk zavarni.

Innen – a város szülöttje, Lehár Ferenc 
szobrát is érintve a sétáló utcán ballagtunk 

végig. Gyönyörködtünk a sok helyen 
szépen helyreállított, századforduló 
(mármint a 18.-ról a 19. századra virradó) 
körül épült pazar villákban, palotákban, 
templomokban. Sajnálkoztunk is ugyanak-
kor a még felújításra váró (pénzhiány miatt 
késedelmes) renoválandó épületek során. 
A jó elgondolásnak bizonyult Európa 
Udvarban is járhattunk.

A belváros megtekintése után egy másfél 
órás szabadprogram keretében ki-ki ismer-
kedhetett a szlovák gasztronómiával (én 
magam pl. gazdagon tepertőzött juhtú-
rós haluskát ettem, ami nagyon – nagyon 
finom volt! )

13 órától az erődrendszert kerestük fel. 
Ámulva néztük a város szerves részévé 
vált 16-18. század elején épült hatalmas 
építményt. A belső udvaron száz és száz 

métereken összefüggő emeletes kaszár-
nyaépületek állapotát nem is annyira az 
idő, semmint az „albérlő” orosz katonai 
egységek igénytelensége eredményezte. 
Láthattuk azt az erkélyt is, ahonnan 1849-
ben Klapka tábornok szólhatott a magyar 
honvédekhez a város kényszerű feladása 
előtt. Némi bizakodásra adhat okot, hogy 
a város – uniós támogatással – megkezdte 
a felújítást: első lépésként a tetőzetet cse-
rélték ki példamutatóan.

A címben szereplő magyar népdal hűen 
tükrözte az időjárás keménységét: a 
mínuszokkal párosult szél kivédésére 
felkészülve valamennyien jól felöltözve, 
kellemes városnéző programon vehettünk 
részt, ismereteink bővítése mellett.

Katona László
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Tartalmas időtöltés minden nap
A bábolnai Idősek Klubja változatos programokat bizto-
sít a helyi nyugdíjasok számára. 

Hétfőnként Szűcs Sándor klubtárs főz a klubban. Ételeit szívesen 
fogyasztják a klubtagok. Az étel szerinte akkor finom, ha ötnek főz, 
négynek ízlik. Főzőtudományának minden klubtárs örül. 

Évek óta heti rendszerességgel jár a szépkorúakhoz Fábiánné 
Tóth Hedvig, aki elsősorban az egészséget érintő kérdésekben 
nyújt tanácsokat, ha kell masszázzsal kedveskedik, vagy alternatív 
terápiákkal segít, hogy a klubtagok jobban, komfortosabban 
érezzék magukat. Ő általában keddenként érkezik a klubba.

A szerda a táncos klubtagoké, akik ilyenkor csiszolgatják 
koreográfiáikat, amelyekkel a városi rendezvényeken is sze-
repelnek. Ezeken a napokon ünneplik a névnaposokat is. 

Csütörtökön a beszélgetésnek adnak teret, ilyenkor többen is 
összeülnek, hogy megosszák egymással örömeiket, bánataikat. 

Fekete Lászlóné és Kiss Lajosné is gyakori látogatója a klubnak. 
Az asszonyok egyetértettek abban, hogy a klubban társaságra és 
elfoglaltságra lelnek. 

Pénteken a kézimunka szakkör tagjai találkoznak egymással. 
Horgolnak, kötnek, hímeznek. Az alkotás örömét közösen élik át. 
Kezük nyomán gyönyörű alkotások születnek, miközben jóízű 
beszélgetések zajlanak. 

Az év során számos szezonális program is várja a szépkorúakat. 
Januárban a járási gálán szerepelnek, februárban a fánksütés és 
a farsangi mulatság tér vissza, a tavaszi és nyári időszakban kirán-
dulnak, ősszel a helyi Kukoricafesztiválon zsebelik be a közönség 
gratulációit. Sokat tesznek a testvértelepülési kapcsolatokért is, 
hiszen a hidaskürti barátokkal kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak, 
akárcsak a móri nyugdíjasokkal, akikkel minden közös együttlét 
szórakoztató számukra.

Aktív résztvevői nyugdíjas fesztiváloknak is. A nyugdíjasok 
szívesen mulatnak. Szerencsére nem is kell a jókedvet és a 
vidámságot nélkülözniük, mert egymás és baráti szervezeteik 
társaságában a zene és a tánc is gyakran teret kap. 

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ berkeiben működő 
Idősek Klubjának foglalkoztatott munkatársai házi segítségnyúj-
tásban is tevékenykednek. 

 
 
 

 
 

 

Szeretettel várjuk városunk  
- nem csak - hölgy lakosait,  

egy kellemes előadásra. 
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Komáromi óvodáé lett idén 
a járási gála bevétele

A köszönet szavai voltak az elsők, amit Molnárné dr. Taár 
Izabella komáromi járási hivatalvezető tolmácsolt mind-
azoknak, akik január 25-én vele tartottak a járási gálán 
a Monostori erődben. 

A hatodik járási gálát hívta életre ezen a pénteken a jótékonysági 
esemény megálmodója. A járási hivatalvezető külön köszöntötte 
a komáromi járásból megjelent polgármestereket, a kormányhi-
vatal munkatársait és azokat a vállalkozókat, amelyek egyetértve 
a gála kitűzött céljaival, támogatóként jelentek meg a nagysza-
bású eseményen. 

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is megköszönte minden-
kinek, aki szervezői feladatokat vállalt a bál sikere érdekében. 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is felszólalt, 
miután a kezdetektől támogatta a jótékony célkitűzés megva-
lósulását. Az országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a közigazgatás ezáltal emberi arcát mutatja, és példaértékű 
kezdeményezése valójában egy múltbéli szerepet, a főispáni 
feladatot eleveníti meg. Az esemény folytatásában mondott 
beszédet a fővédnökséget vállaló Biczi Orsolya miniszteri biztos, 
aki az összefogás nemes erejét vélte felfedezni a járási gála ese-
ményében. A beszédeket követően azok kaptak szót, akik az előző 
évben juthattak a báli bevételből származó támogatáshoz.  

A miniszteri biztos szavait követően a tavaly nyertes mocsai 
Kiscsillag Óvoda vezetője, Jurán Jánosné számolt be arról, hogy 
intézménye mire fordította az elnyert támogatást. A tavalyi 
buszos kirándulást a komáromi Szivárvány Óvoda nyerte meg, így 
az intézmény vezetője, Pintér Jánosné is összefoglalta a KNYKK 
felajánlása révén szerzett kirándulásuk élményeit. 

Ezt követően indult útjára a gála színpadi műsorkavalkádja. 
A járásban található települések mindegyike küldött egy-egy 
művészeti csoportot, vagy fellépőt, hogy szórakoztassák az egy-
begyűlteket, bemutatva ezzel is a járás sokszínűségét. Elsőként  
Ácsról a Soul Dance tánccsoport, majd Csémről egy házaspár 
hangszeres zenével vegyített prózai műsorral szerzett örömet 
hallgatóságának, Banáról Németh Dzsesszika és Oláh Gábor  tán-
cospár, Mocsáról a nemrégiben alakult népdalkör, Kisigmándról 
a Szivárvány tánccsoport érkezett.

Színpadra lépett Bábolnáról az Idősek Klubjának Vadvirág együt-
tese, akik ezúttal táncos produkcióval szereztek tapsot közönsé-
güktől. Őket a Nagyigmándi Harmónia Táncstúdió két táncosa 
követte a színpadon. A gála zárószámaként a TWINNer, vagyis 

a Komáromot képviselő László testvérek musical slágereket és 
saját szerzeményüket is énekelték a jótékonysági gála színpadán. 

A meghívottak a műsorokat követően átvonultak a Klapka 
terembe, ahol megtartották a várva várt sorsolást. Az idei nyertest 
Biczi Orsolya miniszteri biztos húzta ki. Az öröm a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményének jutott. 

A KNYKK felajánlását Kancz Csaba kormánymegbízott húzta ki. A 
kirándulás tekintetében a csémi óvoda volt szerencsés. Popovics 
György megyegyűlési elnök is üdvözölte a kezdeményezést, mely 
az óvodákat szemelte ki. Az elnök ezúttal játékokat hozott és 
vigaszdíj gyanánt osztotta ki azoknak az intézményvezetőknek, 
akik ez alkalommal nem szerepelhettek a kiválasztott szeren-
csések között. 

A települések küldöttségeinek is jutott szerep a folytatásban. 
Minden település sajátos ajándékot hozott a fővédnök miniszteri 
biztosnak. Az ajándékba szánt helyi termékekkel a települések 
nemcsak köszönetüket fejezték ki, de egyfajta emléket kívántak 
hagyni magukból. A mulatság ezután báli hangulatban telt. A 
vacsorát a nyitótánccal, Németh Dzsesszika és Oláh Gábor kerin-
gőjével vezették fel. Az esti órákat végül a táncnak, a kötetlen 
beszélgetéseknek szánták. Pihenésképpen pedig a Klapka terem-
ben a Bábolnai Alkotótáborban született, kiállított művekben 
lehetett gyönyörködni. A bálon tombolatárgyak is gazdára talál-
tak, melyekkel ugyancsak a báli bevételt gyarapították. Molnárné 
dr. Taár Izabella a járási gála háziasszonya elmondta, az esemény 
a kezdetektől fogva ugyanazt a célt szolgálja: örömet szerezni a 
járás gyermekeinek. 

Az elmúlt években Nagyigmánd, Almásfüzitő, Bana, Mocsa és 
Csém is ott volt a nyertesek között. 
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Az Éless-Szín előadását láthatták a bábolnai színházkedvelők január 17-én 
a Szabadidőközpontban. A Kész kabaré című előadás a színházi sorozat 
második állomásának műfaját is előrevetítette. 

A darab Trunkó Barnabás és mások írásaiból állt össze a társulat jeles tagjainak: Nyertes 
Zsuzsa, Heller Tamás, Beregi Péter, Éless Béla és Valler Gabriella szereplésével.

Az Éless- Szín már nem először hódította meg a bábolnai színpadot. Legutóbb is egy 
vidám előadással léptek pódiumra. Beregi Péter és Heller Tamás nagy múltú színművészek 
több évtizede játszanak kabarét. Beregi Péter a Mikroszkóp színpadon, Heller Tamás 
a debreceni deszkákon nevettetett. A neves előadók úgy vélik, a műfajra születni kell, 
tanulni szinte lehetetlen. Ehhez kell egy belső ritmusérzék, olyan humorérzék, mely képes 
arra, hogy átüsse azt a falat, hogy megnevettesse a nézőt. Beregi Péter szerint a nevettetés, 
parodizálás sokkal nehezebb, mint megsirattatni, könnyeket csalni a néző szemébe. 

Ebbe a műfajba bele kell 
öregedni, foglalta össze 
Heller Tamás.

Alig van olyan város 
Európában, ahol a két 
világháború között annyi 
kabaré lett volna, mint 
Budapesten, tette hozzá 
Beregi Péter, aki él-hal 
ezért a műfajért, és szer-
zőként is sokat tett annak 
népszerűsítéséért.

Az Éless-Szín mostani 
játéka is kivételes rende-
zés Éless Béla jóvoltából. 
Trunkó Barnabás időtálló 
írásai pedig rendkívüli 
alapot szolgáltattak ehhez. 
Erre világított rá Nyertes 
Zsuzsa színművész is, aki 
Valler Gabriellával nagy 
sikert aratott a poén- 
özönben. Szerintük ebben 
a műfajban nehezebb 
nőként érvényesülni. Mint 
elmondták, sok esetben 
csak feldobják a labdát, a 
jóízű nevetésre okot adó 
poén pedig a férfiaknak jut. 
Nyertes Zsuzsa kedvenc 
szerzője Trunkó Barnabás, 
zsenialitásának köszönhe-
tően a hölgyek is kedvenc 
műfajjá emelték a kabarét. 
A színészek most is nagy-
szerű lenyomatot adtak 
színészi jártasságukból, 
tehetségükből. A közön-
ség hangosan nevetett, jól 
szórakozott. 

Homonnay Gergely: Az 
elnökasszony – A bundás 
választás

Homonnay Gergellyel és 
Erzsébet Fenevadovával már 
találkozhattak az emberek a 

„Puszi, Erzsi!” című könyvben, 
illetve Erzsi Facebook oldalán 
is. Aki még nem ismeri őket, 
azoknak a másik könyvet is 
tudjuk ajánlani, ami szintén 
megtalálható könyvtárunkban.

Ez a kötet egy kicsit szentimentálisabb lett, bár ebből 
sem hiányzik a megszokott humor. Erzsébet Feneva-
dova továbbra is Gergelyt használja fel, hogy továbbítsa 
világmegváltó gondolatait, de közben az elnökségéért 
is kampányol. Viszont aki attól félne, hogy túlzásba 
vitték a politizálást, azt meg kell nyugtatnunk: éppen 
annyi került csak bele, amennyi még vicces, és nem 
nyomja el a tényleges történeteket.

Harriet Muncaster: Holdas 
Hanna osztálykirándulásra 
megy

Melyik gyerek ne szeretne 
osztálykirándulásra menni 
egy régi kastélyba, ami már 
múzeumként funkcionál? 
Pláne, ha itt még korhű jel-
mezekbe is öltözhetnek, mint 
például hercegkisasszonyok 
vagy lovagok formájában. Egy 
bökkenő van csupán, mégpe-

dig az, hogy ebben a kastélyban egy szellem is lakik.

Holdas Hanna, és apukája viszont nem félnek a szel-
lemektől, és Hanna osztálytársainak is megmutatják, 
mennyire barátságosak is tudnak lenni. A kirándulás 
végén pedig egy újabb barátra tesznek szert..

Harriet Muncaster: Holdas 
Hanna bajba kerül

A jó gyerekek is rosszalkod-
nak néha, főleg ha a komisz 
unokatestvérükkel játszanak. 
Nincs ez másképp a félig 
vámpír, félig tündér gyere-
kekkel sem.

Holdas Hanna unokatestvére 
csínytevésének Mályvaszín 
Nyuszi esik áldozatul. Viszont 
Hannának be kellene mutatni 

az iskolában a kis kedvencét. Ezek után varázsolnak 
maguknak egy bébi sárkányt, aki csillámport pöfékel 
a tűz helyett. 

Holdas Hanna történetei elsősorban az éppen olvasni 
tanuló gyerekeknek ajánlott a rövid történetek miatt, de 
kisebb gyermekek is élvezni tudják a kalandjait. A színes, 
illusztrált történetek pedig nem csak aranyosak, hanem 
szívmelengetőek is. 

www.btv.hu
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Ezúttal nevettettek az 
Éless-Szín művészei
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Sofőrversenyben szerepelt Józsy László

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének

szervezésében,
Bábolna Város Önkormányzata,

és az IKR támogatásával

megrendezésre kerül a

XXV. hagyományos
Bábolnai Borverseny

Az ünnepélyes díjkiosztó időpontja:
2018. február 16. (péntek) 18.00 óra

Helyszín: 
Bábolna IKR Park étterme, Bábolna, IKR Park központjában

Az ünnepségen az érdeklődőknek 3000 Ft-ért vacsorát biztosítunk!

A rendezvény védnökei:
dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere

Szaxon J. Attila Bábolna díszpolgára

A rendezvény fővédnöke:
Cseh László a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke

További információ:
Tel.: 20/824-8491

illetve www.borbaratok.babolna.hu, e-mail: borbaratok@babolna.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XXVI. hagyományos
Bábolnai Borverseny

Az ünnepélyes díjkiosztó időpontja:
2019. február 15. (péntek) 18.00 óra

Tizennégy esztendeje kamionozik a Bábolna Speednél Józsy 
László, aki nemrégiben a SCANIA által kiírt vezetési verseny-
ben szerzett szép eredményt. 

A Scania vezetési versenye, a SCANIA CO2NTROL CUP olyan 
hatékony sofőri vezetési stílust népszerűsít, mely üzemanyag 
megtakarítást eredményez. A három hónapig tartó kihívás ideje 
alatt az idei versenyzők csaknem 140 ezer liter üzemanyag-meg-
takarításhoz járultak hozzá hatékony vezetési stílusukkal. A 880 
magyar, 758 cseh és 543 szlovák járművezető részvételével 
lezajlott verseny során nem csupán kevesebb üzemanyagot 
használtak fel, de a versenyzők járműveinek CO2 kibocsátása is 
mintegy 400 ezer kg-mal csökkent, ami kitűnő eredmény.

A kamionosok megmérettetését Lehoczki Attila, a Triberg 
General Kft. járművezetője nyerte meg. A bábolnai Józsy László 
a második helyen végzett, így szerezve hírnevet nemcsak saját 
magának, de bábolnai cégének is. 

A kamiongyártó cég által megszervezett 2018-as viadalban 
a bábolnai sofőr úgy versenyzett, hogy nem is tudta, hogy ver-
senyben van. A cég nevezte be, így nagy meglepetést okozott 
számára a több országra szóló sofőrversenyben való szép sze-
replés. Arról volt tudomása, hogy flottájukat figyelik, de hogy 
nevezett versenyzőként viadalban van, arról nem tudott. Józsy 
László azonban akkor is hatékonyan vezet, ha nem versenyzik. 
Egyszerűen ilyen a stílusa. 

Mint elmondta, náluk a fedélzeti egységnek négy szimbóluma 
van: az egyik az előrelátó vezetés, mely abból áll, hogy lassulásnál 
hogyan használja ki az autó lendületét, hogyan hajt fel dombra 
úgy, hogy a nehéz áru se húzza vissza, aztán a sebességváltásra 

is oda kell figyelni, és a fékezés üteme is fontos tényező a pro-
fesszionális vezetésben. 

A SCANIA a legjobban szereplő harminc versenyzőt meghívta 
egy gokartozással egybekötött vacsorára, ahol elismerték a 
szakma legjobbjait. 

E mellett egy svédországi jutalom utazást is nyert. A magyar, 
cseh és szlovákiai küldöttség a Scania gyárat is meglátogathatta. 
A bábolnai sofőr így saját szemével láthatta annak a járműnek a 
gyártását, amellyel a hétköznapokon a kenyerét keresi. A Scania 
újgenerációs járműveit is kipróbálhatták a nyertesek.

Józsy László elmondta: április13-ra is kiírtak egy ügyességi 
versenyt, mely kemény rutinpályán való megmérettetésre ő is 
vállalkozik valószínűleg. A hatékony vezetési verseny első három 
helyezettjét ugyanis alapvetően kvalifikálták erre a viadalra is. 

Józsy László felkészülése érdekes, hiszen a járművel gyakorolni 
nem tud, de talán nem is ezt várja a verseny kiírója, hanem sokkal 
inkább kíváncsiak arra, hogy a hétköznapi dolgozó ember, miként 
boldogul a versenypályán. 

Bár a sofőr anyagilag jól fizetett állás, de sok áldozatot is kíván. 
A háromgyermekes családapa sokat van távol családjától. Józsy 
László elmondta, hálás azért, hogy nem könnyű munkájában 
feleségében támogatóra lelt. 

„Amíg tudom és élvezem, addig csinálom. A bábolnai munkaadó 
cégem is nagyon szeretem, ismerem a főnökeimet, a munkatípu-
sokat, szeretek itt dolgozni nagyon”, összegzett a Scania által is 
profinak értékelt sofőr.
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Félévi vizsgák után
A bábolnai zeneiskolás diákok számára az új év egy szá-
madással kezdődött egy zártkörű és egy nyílt, szülők 
előtt rendezett vizsga keretében. 

Bánfi Csaba igazgató elmondása szerint, növendékeik magas 
szinten zenélnek, osztályuknak, évfolyamuknak, életkoruknak 
megfelelően, sőt, többen kiemelkedő zeneiséggel rendelkeznek. A 
félévi záróvizsga nagy öröm a diákok és a tanárok számára is, hiszen 
ilyenkor összegződik a közös munka és emberi hozzáállás alkotta 
gyümölcs. A vizsga második felében a növendékek közönség előtt 
adják elő a kiválasztott művet, amit korábban a vizsgabizottság 
már megtekintett. A nyilvános szereplés a szülők és mások hoz-
zátartozói előtt pozitív hatással van a tanulókra, hiszen így tudják 
leküzdeni a további szereplésekkel járó esetleges lámpalázat. 

Bánfi Csaba igazgató szerint, a legnagyobb motiváló erő a család, 
hiszen ha ők nem támogatják a növendékeket, az meglátszik a 
teljesítményükön is. A nyilvános alkalom a szülők számára is egy 
visszaigazolás, hiszen láthatják gyermekeik fejlődését, tudják őket 
motiválni, így jó kapcsolatot tud teremteni a zene családon belül is. 

A diákok számos hangszer közül választhatnak, ilyen a 
hegedű, zongora, szintetizátor, ütős hangszerek, fúvósok közül 
a trombita, tuba, furulya. Kezdetben a zeneiskola által biztosított 
hangszereken tanulnak a diákok, majd később sajáton folytatják 
az ismeretek bővítését. 

A zeneiskola tanárai hosszútávú gondolkozásra, kitartásra, szor-
galomra tanítják növendékeiket, melyeket ha megfogadnak, az 
az érdemjegyeiken is meglátszik. 

Az idei évben újra szervez zeneovi foglalkozást a zeneiskola, 
mely alkalmakon hangszersimogatóval készülnek a kicsiknek, 
akiknek próbálják felkelteni az érdeklődését a zene világa iránt. 
Az igazgató szerint a zenélés nagy lelki élmény, mely élményre 
minden embernek szüksége van, főleg jelen rohanó világunkban. 
A második félévben a munka folytatódik, az intézmény prog-
ramokkal is készül, ilyen lesz a zeneiskolák éjszakája is, amit a 
dráma és a tánc tanszakkal karöltve szerveznek. A fúvószenekar 
a korábbi évekhez hasonlóan három nagy koncertet tervez az 
idei esztendőre, melyek közül az igazgató a márciusi másodikai 
alkalmat ajánlja Népek zenéje elnevezéssel, ahol 13 nemzet 
zenéjét szólaltatják majd meg.

Jó fülelést!
Az új év egy üde színfolttal gazdagította a helyi közös-
ségi média platformját: Városi Padkaszt néven útjára 
indult egy úgynevezett podcast formátumú, városunkról 
szóló rádióműsor, melyet az interneten hallgathatnak 
az érdeklődők. 

A podcast egy előre rögzített hanganyag, amelyet online bármi-
kor elérhetünk és letölthetünk. 

 

Sebestyén Szabolcs, a Városi Padkaszt kitalálója és szerkesztője 
lapunknak elárulta, hogy az alternatív rádióadásokkal havonta 
két alkalommal jelentkeznek. A frappáns nevet a régmúlt idők 
ihlették, amikor még a közélet helyszínei az utca padjai voltak, 
ahol összegyűlt a település apraja-nagyja.
Szabolcs rádiós múlttal rendelkezik, így nagy rutinja van az 
adások összeállításában, kivitelezésében. A műsorok minden 

esetben Bábolnával, a település életével és az itt lakókat érintő 
témákkal foglalkoznak. Az adás blokkjaiban a hallgatóbarát, 
különféle műfajú zenék és a beszélgetős percek váltakoznak, így 
mindenki megtalálhatja a kedvére való hallgatni valót. 
Az első adásban példának okán a Városi Pop-Rock-Koszt elne-
vezésű adásblokkban Török Sándorral folytattak beszélgetést 
a népzenéről, közművelődésről, illetve a Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat műsora is helyet kapott a repertoárban. A helyi 
hírekről kellemes orgánumú hírolvasó tájékoztatja a hallgatókat.
A hónap végén felkerült a második adás is, melyben útjára indítot-
ták a HEJJ-Történet című műsort, amely érdekes információkat szol-
gáltat városunk történetéről. Ezúttal a meghívott vendég, Katona 
Anita közreműködésével a könyvtári munkáról és az olvasói szo-
kásokról folytattak eszmecserét, illetve Ady Endre munkásságáról 
is megemlékeztek a költő halálának századik évfordulója kapcsán.
 A szerkesztő eltökélt szándéka, hogy az érdeklődő lakosokat is 
bevonva a műsorkészítésbe a jövőben akár 24 órás, élő rádió-
adást is szolgáltathassanak a bábolnaiaknak. Akik - akár közve-
tetten is - részt szeretnének venni a rádióműsor elkészítésében, 
azok a Helytörténeti Gyűjtemény épületében jelentkezhetnek, 
illetve adhatják le a már régi, nem használt bakelitlemezeiket 
vagy akár magnókazettáikat, segítve ezzel a változatos zenei 
kínálat fenntartását. 
 A közel kétórás adásokat online feltöltve a mixcloud nevű tár-
helyen, illetve a Facebookon hallgathatják meg és tölthetik le az 
érdeklődők. 
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Állami horgászjegyek és 
területi engedélyek kiváltása

Tisztelt horgászok! 

A 2019. évi állami horgászjegy és területi 

engedély kiváltása az alábbi időpontokban 

lehetséges a Bábolnai Városi Könyvtárban: 

2019. február 6., február 13., február 20. és 

február 27. szerdai napokon 12.30 és 18.30 

óra között. Előzetes időpontfoglalás szükséges 

Berkes Istvánnál a 06 30 901 9681 telefonszá-

mon. A kiváltáshoz a horgászkártya regisztrá-

ció megléte szükséges. Természetesen időpont-

foglalás esetén a horgászkártya regisztráció is 

kérhető.

Pályaválasztás 2018/19 Pályázati felhívás 
középiskolások és felnőtt 

lakosok számára
2018. decemberében a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat egy ALDI által kiírt „Fiatalok és a környezetvédelem” 
elnevezésű pályázaton nyert el egy kisebb összeget. Ezért 
úgy gondoltuk, hogy két kategóriában pályázatot írunk ki 
alkotók, (hobbi)művészek számára középiskolások és a felnőtt 
lakosság körében.

A két kategória: vers és prózapályázat környezetvédelem, 
környezettudatosság illetve fenntarthatóság témakörében.

Olyan, bármilyen technikával készült alkotásokat is várunk, 
amelyeknek vagy témája, vagy pedig technikája (alapanyaga) 
megfelel a „Hulladékból érték” kitételének. 

A beadási határidők 2019. június 30. 

A beérkezett pályaműveket a GYÖK 2019. júliusában meg-
rendezésre kerülő „Nyárújító barátkozás” című eseményén egy 
kiállítás keretében mutatjuk be.

A verseket és prózákat elektronikus úton kérjük a 
gyokbabolna@gmail.com e-mail címre. 

További információ Sebestyén Szabolcsnál kérhető a 
06 30 190 0434-es telefonszámon, vagy személyesen ked-
denként a Helytörténeti Gyűjteményben 13-18 óra között. 

Az idei tanévben a két 8. osztály létszáma 37 fő. Már év 
elejétől megkezdődött a pályaválasztás előkészítése a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően. 

Osztályfőnöki órákon teszteket, kérdőíveket töltöttek ki a tanulók, 
melyek kiértékelését december hónapban pályaválasztási szak-
emberek segítségével a szülők és a diákok jelenlétében végezték 
Ennek alapján segítséget nyújtottak a pályaorientációhoz. Az 
Audi Hungária és a Lukács Sándor Szakközépiskola munka-
társai egy roadshow keretében tartottak szakirányú látványos 
bemutatót, és adtak tanácsokat arra vonatkozóan, hogy milyen 
továbbtanulási kínálatuk van a fiatalok számára.

November hónapban pályaorientációs napon helyi szakembe-
rek, köztük szülők mutatták be az általuk végzett munkát, szak-
májukat. Ez nem csak a 8.-osoknak szólt, hanem az alacsonyabb 
évfolyamok tanulóinak is. Így már a kisebbek is gondolkodhatnak, 
hogy merre orientálódjanak.

Az egyik leglátványosabb program a témában a Sulibörze, 
melyre november végén került sor. 10 iskola küldte el képviselőjét, 
hogy tájékoztassák a szülőket és gyermekeiket az iskolájuk nyúj-
totta lehetőségekről. Ebben a hónapban került megrendezésre 
a Megyei Pályaválasztási Kiállítás is, melyen szintén részt vettek 
nyolcadik osztályosaink.

A pályaválasztási szülői értekezleten az intézmény pályaválasz-
tási felelőse tájékoztatta az érintetteket az előttük álló további 
feladatokról december elején. Ekkor történt meg a jelentkezés 
a központi írásbeli felvételikre magyar nyelv és irodalomból, 
illetve matematikából. Annak érdekében, hogy a diákokat ne 
érje váratlanul ez a megmérettetés, matematikából és magyarból 
lehetőségük nyílt előkészítő foglalkozásokon gyakorolni a meg-
szokott típusfeladatokat, illetve a tananyagtól eltérő feladatok 
megoldását is.

A 37 tanulóból 5 tanuló nem jelentkezett központi írásbelire, 
de nem is minden iskola vagy szakma várja el ezt, a szakközép-
iskolákba elegendő a tantárgyak osztályzataiból összeadódó 
pontszám az intézménybe való bejutáshoz.

Hivatalos eredmények a közeljövőben várhatóak. A diákok 
elmondása alapján nehezebb volt a matematika írásbeli mint a 
magyar nyelvi. A szerzett pontszámaik is ezt igazolják. A közép-
iskoláknak február 7-ig kell kiadniuk a hivatalos eredményla-
pokat, melyek a magyar nyelv és matematika felvételin elért 
pontszámokat tartalmazzák. A jelentkezési lapokat a középfokú 
oktatási intézményekbe február 18-ig kell az általános iskolának 
továbbítania. Az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy 
diákjaink nem teljesítettek rosszabbul, mint az országos átlag, 
sőt néhányan meg is haladták azt. Ebben a tanévben iskolánk-
ban a legtöbb pontszámot elérő tanuló teljesítménye 84 pont 
(maximális pontszám 100), ami szép eredménynek mondható. 
Néhány középfokú intézmény szóbeli felvételit is szervez, illetve 
alkalmassági vizsgát is tart. Ezek a megmérettetések február és 
március hónapban várnak diákjainkra.

Veresné Szkocsek Mária 
 pályaválasztási felelős
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Lukovics Józseftől búcsúzom
Olyan nagy megtiszteltetés ért engem a Labdarúgó szak-
osztály részéről, hogy pár gondolattal elbúcsúzhatok 
Jóska bácsitól a labdarúgók nevében. 

Koromnál fogva rengeteg sok közös élmény halmozódott fel a 
köztünk lévő kapcsolatunkban. Már gyerekkoromtól követtem a 
bábolnai labdarúgást. Emlékszem még arra az időre, amikor az Ő 
nevével kezdődött a csapat összeállítása sok-sok éven keresztül, 
amikor megnyerték a járási bajnokságot is. Ők voltak a mi aranycsa-
patunk. Elmondom az összeállítást: Lukovics József, Szarka István, 
Tóth Lajos, Takács Ferenc, Asbóth Elemér, Szűcs György, Sági István, 
Németh János, Szűcs Mihály, Zsidi Sándor, Molnár József. Most 
megtért oda, ahol a többi csapattársa nyugszik. 

Jóska bácsi nem csak jó kapus volt, de jó vezető is. Ő volt az intéző 
és a szertáros is egyben. Nagyon jó kapcsolatot ápolt az idősebb és a 
fiatalabb korosztállyal is, tisztelték és szerették. Nagy tekintélye volt a 
csapat előtt, mint csapatkapitány. Nagyon tiszteletre méltó cselekedet 
volt tőle az, hogy nagyigmándi lakos létére, ha lehetett jött, mint 
szurkoló és biztatta csapatunkat. Nagyon szerette Bábolnát, az ifjúkori 
emlékek is ide kötötték, innen választott feleséget is a három szép 
Varga lányból, Mancikát, akivel nagyon szépen és boldogan éltek. Ők 
igazán nem tudtak gyökeret ereszteni Nagyigmándon, noha tisztelte 
őket a falu, ha itt voltak azt mondták megyünk Nagyigmándra, ha 
ott voltak azt mondták, megyünk haza. És most örökre haza talált a 
kedves felesége mellé. 

Jóska bácsiékat a régi bábolnaiak nagyon jól ismerték és szerették. 
Mind a ketten szabó mesterek voltak, ruháinkat varrták. Nyugdíjba 
vonulásuk után Nagyigmándon is sok bábolnai felkereste őket. Én 
például ahogy változott a divat, vagy az alakom, már vittem is Jóska 
bácsihoz, hogy alakítsa hozzám a ruhát. De már nem kellett ruhát 
vinnem ahhoz, hogy találkozzunk, mert anélkül is szívesen fogadott a 
kedves feleségével együtt, aki nagy bábolnai futball barát volt. Olyankor 
elcsendesedtek a varrógépek és kutatgattunk a régi szép emlékek között. 

Sajnos Jóska bácsit nem csak a csapattársai, hanem a kedves 
felesége is itt hagyta. Már a mosolygós, jó hangulatú embert néha a 
gondolatai is cserben hagyták. Már kevés szó esett a kedvenc játékról, 
már több volt a sóhaj, a könny, ha a hűséges feleségére terelődött a 
szó. Nagyon sajnáltam, amikor láttam, hogy küszködik a gyásszal és 
nem tudja feldolgozni azt, hogy egyedül maradt és itt hagyta az az 
asszony, akit ő imádattal szeretett. Ilyenkor már nincs olyan szó, ami 
vigaszt jelentene, csak az együttérzés marad. Olyan furcsa az élet! Itt 
vannak ezek az öreg fák, ősszel lehullajtják levelüket és tavasszal újra 
kivirulnak. Sajnos nekünk csak ősz van, tavasz már ő neki nem lesz. 

Kedves Jóska bácsi! Te voltál annak a csapatnak az utolsó legöregebb 
tagja és most te is itt hagytál bennünket. Azt mondják ez az élet rendje, 
hogy születünk és meghalunk. Én ezt nem hiszem, mert ha így volna, 
akkor nem lennénk most ilyen szomorúak az urnád mellett. 
Befejezésül engedd meg, hogy egy szép versszakkal búcsúzzam Tőled. 

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben élsz és örökre itt maradsz. 
Mert akit tisztelünk és szeretünk, azt nem feledjük soha. 
Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, 
Hanem amit szívünkben hordozunk némán és csendesen.”

Most pedig nyugodjál békében itt, ahol mindig olyan nagy 
síri a csend. 
Isten veled, Jóska bácsi!

Farkas János

A Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30 
Kedd: 8:30–11:30 és 12:30–14:30 
Szerda: szünnap 
Csütörtök: 8:30–12:30 és 13:30–15:00 
Péntek: szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:  
csütörtök 8:30-12:30

Jegyző ügyfélfogadási rendje:  
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Aljegyző ügyfélfogadási rendje:  

hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben, 
amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Házipénztári kifizetések  
megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.

SZENTMISÉK RENDJE A 
BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. február hó

17-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
évközi 6. vasárnap 9:00 órakor szentmise

24-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
évközi 7. vasárnap 9:00 órakor szentmise

március 3-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
évközi 8. vasárnap 9:00 órakor szentmise

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános  (06 20 410 0511)
 Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

Termelői mézet  
házhoz szállítok  

és tűzifa rendelés. 
Tel.: 30-711-0821. Cím: Bábolna, Nagyváthy u. 17.
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NÉZZE A BÁBOLNAI 
TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!

Keddenként 18 órakor jelentkezünk 
friss, szerkesztett adással, melyben 
az előző hét eseményeiről készült 

műsorszámainkat láthatják. Adásainkat 
rendszerint heti híradóval indítjuk, 
ebben az előző hét eseményeinek 

rövid összefoglalóját tekinthetik meg. 
Adásaink ismétléseit szerdától naponta 
11 és 18 órai kezdettel láthatják csator-
nánkon. Emellett 24 órás, folyamatos 

képújság adás fut a BTV sávján. 

A BÁBOLNAI 
TELEVÍZIÓ AZ 
INTERNETEN: 
WWW.BTV.HU

A képújságban közölt hirdetéseket 
saját honlapunkon is megjelenítjük 

külön díj nélkül – www.btv.hu,  
illetve facebook oldalunkon 
is megjelenítjük. Adásaink 
tartalmát youtube csator-

nánkon is megnézheti.

Tizennégy forduló után tizennégy 
ponttal a tizedik helyről várja megyei 
első osztályú felnőtt labdarúgócsapa-
tunk a tavaszi szezont. 

A négy győzelem, két döntetlen és nyolc 
vereség elég rossz mérleg, de a mínusz 
13-as gólkülönbség azt mutatja, hogy híján 
van a legénység góllövő csatárokban. Ez 
már évek óta probléma – mondta el lapunk 
számára Tornyos Ferenc szakosztályvezető –, 

de törekvéseik ellenére sem sikerült 
eddig megoldani ezt az aggasztó gondot. 
Beszélgetésünk során azt is kiemelte, hogy 
hozzávetőlegesen három játékos igazolása 
megoldaná a problémákat. Egy vérbeli irá-
nyító középpályás és két csatár beépítése és 
eredményessége akár öt helyet is javíthatna 
a csapat tabellán elfoglalt pozícióján. 

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy 
minél nagyobb számban vegyenek részt 

a játékosok a heti három edzésen. Józsa 
Péter edző január 22-én elkezdte a szabad-
téri tréningeket. Általában körülbelül tízen 
edzenek, a mester ezzel nem elégedett. 
Kilenc felkészülési mérkőzést szerveztek 
le február és március hónapokra, főként 
Győr megyei együttesek ellen, de játszanak 
Ajkával és a Gyirmót U18-as csapatával. A 
bajnokság tavaszi szezonját március 17-én 
Koppánymonostoron kezdik majd.

Bábolna Városi Sportcsarnok 
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.  

Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
• szombat-vasárnap: előzetesen 

történt időpont egyeztetéssel.

Terembérlet:
• 5 000 Ft/óra
• rendezvények esetén  

megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés:  
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.

Labdarúgás – a heti edzések mellett 9 felkészülési mérkőzés a bajnoki szünetben

Felkészülési mérkőzések
Február 3. (vasárnap) 10:00 Bábolna SE - Győrszentiván (helyszín: Bábolna)
Február 6. (szerda) 18:00  Csorna - Bábolna SE (helyszín: Csorna)
Február 10. (vasárnap) 14:30 Bábolna SE - Nagyszentjános (helyszín: Bábolna)
Február 13. (szerda) 18:00 Gyönyű - Bábolna SE (helyszín: Győr, ETO Park)
Február 16. (szombat) 14:00 Bábolna SE - Pannonhalma (helyszín: Bábolna)
Február 20. (szerda) 18:00 Bábolna SE - Gyirmót U18 (helyszín: Bábolna)
Február 24. (vasárnap) 14:30 Bábolna SE - Darnózseli (helyszín: Bábolna)
Március 10. (vasárnap) 15:00 Bábolna SE - Ajka (helyszín: Bábolna)
Március 13. (szerda) 19:00 Gönyű - Bábolna SE (helyszín: Győr, ETO Park)
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Utánpótlás téli futsal bajnokság  
– a bábolnai lányok veretlenül jutottak döntőbe

A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom 
Megyei Igazgatósága minden évben, a bajnokság téli 
szünetében lehetőséget biztosít az utánpótlás kor-
osztályok számára, hogy teremben is összemérjék 
tudásukat. 

Az U11-es, U13-as, U15-ös és U19-es fiú csapatok már meg-
mérkőztek a döntőbe jutásért, sajnos egyik korosztályban sem 
jutott tovább bábolnai együttes. 

Az U11-es korosztály „E”, illetve „F” csoportjának selejtezőit 
január 12-én játszották Bábolnán. Egyesületünk két csapatot 
is indítani tudott ebben a korcsoportban Horváth Dominik 
és Marcinkó Bálint irányításával, ami komoly érdem Csong-
rádi Péter edző szerint, hiszen csupán Tatabánya, Komárom, 
Esztergom és Dorog tudja ugyanezt megtenni. Mint mondta, 
kiemelkedően tehetséges gyermekek fociznak itt, amit a 
tornán is bizonyítottak. A döntőbe jutás ugyan nem sikerült, 
de a Tatabánya és a Komárom csapatai ellen a megyében senki 
nem tud eredményt elérni. Az I-es gárda a harmadik, míg a II-es 
számú a negyedik helyen fejezte be a küzdelmeket.

Január 19-én az U19-esek „F” csoportjában szerepeltek fiatal-
jaink. A sorsolás itt sem kedvezett a résztvevőknek, hiszen a 
megyéből magasan kiemelkedő Tatabánya gárdájával kellett 
szembenézniük, és a csoportból mindössze egy továbbjutó 
volt. Természetesen a papírformát hozták a megyeszékhely 
focistái, a mieink a Nagyigmánd ellen tudtak nyerni, kikaptak 
viszont a Tatabányától és a Vértessomlótól, Kecskéd ellen pedig 
döntetlent játszottak, így a csoport harmadik helyén végeztek. 
Csongrádi Péter edző ebben az esetben sem volt elégedetlen 
tanítványai teljesítményével. Azt tartotta fontosnak, hogy 
a mieinknél nagyobb játéktudású ellenfelekkel szemben is 

felvették a versenyt focistáink, hiszen ebből is lehet tanulni, 
előrelépni.

A Karvaj Ottó vezényelte U13-as korosztályú fiúk másnap, 
január 20-án léptek pályára. Kitűnő, látványos futballal lepték 
meg a közönséget és ellenfeleiket. Igaz ugyan, hogy első 
meccsükön a Tatától vereséget szenvedtek, de a Vértesszőlős 
ellen már győzelmet arattak, majd újabb vereség következett 
a Komáromtól, végül a Kecskéd ellen ismét nyerni tudtak. A 
döntőbe a tatai legénység került 100%-os teljesítménnyel, a 
bábolnai gárda másodikként végzett.

Január 26-án az U17-es hölgyek versengtek a feljebb jutásért 
a Bábolnai Sportcsarnokban. Ebben a csoportban Környe, 
Komárom, Annavölgy, Szákszend és Bábolna női focistái 
küzdöttek az első helyért, ugyanis csak egy csapat juthatott a 
döntőbe. A bábolnai lányok kitűnően szerepeltek, első meccsü-
kön 9:0-ra diadalmaskodtak az annavölgyi együttes ellen, majd 
7:0-ra verték a Szákszend gárdáját, aztán 4:0-ra Komáromot, 
végül a mindent eldöntő Környe elleni találkozón 2:2 arányú 
döntetlen született. A végelszámolást követően a mieink jutot-
tak tovább a döntőbe, ahol kemény küzdelmek várnak rájuk.

Lapzártánk után, február 2-án játszottak az U15-ös korosz-
tály labdarúgói. A bábolnai legények ellenfelei ácsi, kisbéri, 
komáromi és nagyigmándi focisták voltak. Labdarúgóink két 
vereséggel kezdték a tornát. 2:0-ra kikaptak Nagyigmándtól, 
majd 5:0-ra Komáromtól. Aztán a Kisbér ellen 2:1-es győzelmet 
arattak, végül az Ácstól szenvedtek el 1:0 arányú vereséget. 
Karvaj Ottó edző ennek ellenére nem volt elégedetlen tanít-
ványaival, hiszen a létszámhiánnyal küzdő gárda tervszerűen 
végrehajtott csapatjátékot produkált, emellett pedig szép 
egyéni teljesítmények is színesítették játékukat. A döntőbe 
Nagyigmánd együttese jutott, a mieink negyedikként zártak.
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Diákolimpia futsal megyei döntő Bábolnán
A Bábolnai Általános Iskola évről évre benevezi tanulóit 
a diákolimpia versenysorozatra, a helyi diákok főként 
labdarúgásban jeleskednek. 

A hetedik-nyolcadik osztályos fiúknak idén is sikerült a megyei 
döntőbe küzdeniük magukat, melyet településünk sportcsar-
nokában rendeztek január 10-én. 

Ezt megelőzően azonban körzetünk három iskolájának csapa-
taival kellett megvívni. Két komáromi és az ácsi suli együttesein 
túljutva aztán a bábolnai sportcsarnokban négy körzet első 
helyezettje döntötte el, ki juthat az országos döntőbe. Települé-
sünk első alkalommal rendezhette a megyei döntőt, ahol Dorog, 
Tatabánya és Tata egy-egy általános iskolájának nyolcadikosai 
voltak az ellenfelek. Városi iskolák jól felkészített focistái ellen 
nehéz dolga volt a bábolnai csapatnak, amely főként hetedikes 
gyerekekből állt. Az ország legjobbjai közé nem jutottak be 
legényeink, de tisztességgel helytálltak ellenfeleikkel szemben. 
Csongrádi Péter testnevelő szerint már az is dicséretre méltó, 
hogy megyénk 22 versengő iskolája közül végeredményben 
a negyedik helyet szerezte meg a Bábolnai Általános Iskola 
együttese, ugyanakkor komoly versenyben voltak a harmadik 

helyért. Az országos döntőben megyénket a dorogi iskola lab-
darúgói képviselhetik.

Csongrádi Pétertől azt is megtudtuk, hogy Bábolnáról több 
korosztály is részt vesz a diákolimpia versenysorozatán. Labdarú-
gásban öt korcsoportban indultak el, közülük jelenleg négyben 
listavezetők, egyben pedig második helyen állnak, ezért joggal 
bízik abban, hogy ismét lesznek megyei döntős csapataink.

Elkezdődött a tavaszi szezon az NB I-es tekebajnokságban. 

Legényeink január 19-én Szombathelyen vendégszerepeltek, 
ahol a Nagymizdó gárdájával mérkőztek. Az élvonalhoz tartozó 
hazaiak bizony meglepődtek, amikor a kissé tartalékosan felálló 
Bábolna sorra nyerte a csapatpontokat, és az ütött fák is a 
mieink mérlegét javították. Az külön meglepetésként hatott, 
hogy mindössze egy csapatpontra tudtak szert tenni a hazaiak, 
így tekéseink nagyon fontos két pontot raboltak idegenben. 
Az ifjúságiaknak ugyanez nem sikerült, Katona Péter és Teberi 
Marcell ezúttal nem tudott nyerni. Topido Nagymizdó SE – 
Bábolna SE 1:7 (3169:3235), ifi 4:0 (1035:967).

Január 26-án az újonc Halogy SE látogatott Bábolnára, legé-
nyeink igyekeztek kihasználni a hazai pálya nyújtotta előnyöket. 
Az első kör után Körmendi Imre és Morvai Gábor csapatpon-
tokban és ütött fákban is előnyhöz juttatta a hazai csapatot, a 
második körben viszont Balom Sándor kikapott, Torma József 
pedig hozta a pontot, és az ütött fákat tekintve is megmaradt az 
előny. A befejező traktusban Szilágyi András és Balogh István is 
pontfogó volt, összességében pedig 78 fa különbséggel nyerte 
együttesünk a találkozót. A tabellán ezzel két helyet ugrottak 
előre, az ötödik helyről várják az utolsó előtti helyen álló Zala-
egerszeg elleni idegenbeli mérkőzést. A Katona Péter, Teberi 
Marcell és Jurics Gergő alkotta ifjúsági gárda is remekelt, az 
összes csapatpontot és 91 fa előnyt harcoltak ki. Bábolna SE – 
Halogy SE 7:1 (3365:3287), ifi 4:0 (1033:942).

Néhány mondat erejéig kanyarodjunk vissza a téli bajnoki 
szünet időszakára, ugyanis az edzések és felkészülés mellett 
tekéseink egyéni megmérettetéseken is részt vettek. Január 

6-án Ajkán az utánpótlás bajnokság második fordulójában négy 
bábolnai játékos képviselte a szakosztályt, tegyük hozzá, kitűnő 
eredményeket produkálva. Gregus Máté serdülő „B” igazolt kor-
osztályban 228 fát ért el, ami az 5. helyre rangsorolta. Istenes 
Hanna serdülő „A” igazolt korcsoportban 452 fát ütve szintén 
az 5. helyet szerezte meg, Pintér Dominika serdülő „B” igazolt 
kategóriában pedig 1. helyen végzett 261 fás eredményével, 
illetve Teberi Marcell serdülő „A” igazolt csoportban a 3. helyet 
érte el 485 fás teljesítményével. Ugyanezen bajnokság harmadik 
fordulójában január 12-én Székesfehérváron Pintér Dominika 
ismét maga mögé utasította ellenfeleit, 261 fával az első helyen 
végzett, Szabó Taddeus 237 fával a negyedik lett, Istenes Hanna 
458 fás teljesítményével az ötödik helyet szerezte meg, ahogy 
Teberi Marcell is, ő 486 fát dobott.

Teke – soha jobb szezonkezdést


