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HÚSZ ÉVE BARÁTSÁGBAN
HIDASKÜRTTEL

Városunkat érintően legfőképpen a 
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ 
szépkorúi tartják egymással a jó vi-
szonyt. A barátság ékes bizonyítéka 
volt a május 18-ai találkozásuk, ami-
kor egy közös kiránduláson szerez-
hettek új élményeket.

Május 18-án a reggeli órákban a 
Szabadidőközpontban elfogyasztott, 
jóízű reggelit követően indultak neki 
az ígéretes útnak. Berkesné Szűcs Ág-
nes intézményvezető elárulta az útirá-
nyukat is – mint elmondta – Veszp-
rém városát kereste fel a két szépko-
rú csapat, akik városnézéssel és állat-
kert-látogatással múlatták az időt. A 
hangulatra és az időjárásra sem lehe-
tett panaszuk, hiszen ragyogó napsü-
tésben fürkészhették a történelmi vá-
ros utcáit, nevezetességeit és állatker-
ti paradicsomát. Az intézményveze-
tő hangsúlyozta: a két csoport nagy 
összhangban van egymással. Érde-
kességként elmondta, hogy olyan hi-
daskürti nyugdíjas is akadt, aki egész-
ségügyi okokból kihagyta a kirándu-

lást, és inkább egy bábolnai barátnő 
otthonában cseverészve töltötte el a 
szép napot. A csoportok tagjai ugyan-
is számos formában tartják egymás-
sal a kapcsolatot: sokan leveleznek, 

többen pedig az internet segítségével 
ápolják a barátságot.

A veszprémi útról hazaérkezvén is-
mét a Szabadidőközpontban ültek 
egymással terített asztalhoz a hidas-
kürti és a bábolnai jóbarátok egy va-
csora erejéig. A közös falatozást kö-
vetően Bábolna város polgármestere, 
dr. Horváth Klára egy hatalmas tortá-
val lepte meg az önkormányzat nevé-
ben a vendégsereget, megkoronázva 
a húsz éve tartó barátságot. 

Mint megtudtuk, a hidaskürti pol-
gármester, Rózsár Tibor is hasznos-
nak és kecsegtetőnek tartja a két te-
lepülés közti együttműködést. Viszon-
zásul a július elsején, szombaton tar-
tandó hidaskürti falunapra invitálta a 
helyieket. 

A nyugdíjasok táncos mulatsága 
zárta az élményekkel teli napot, a bú-
csú a táncot követően nem volt végle-
ges, hiszen már körvonalazódik a kö-
vetkező találkozás júliusban a hidas-
kürti falunapon.

Bábolna testvértelepülésével: Hidaskürttel húsz éve ápol kitűnő kapcsolatot nemcsak az önkormány-
zat, hanem a város civil szektora is. Egy testvérvárosi kapcsolatnak pedig éppen az a lényege, hogy a 
lakosság is kiaknázhassa annak minden pozitív előnyét és hasznát. Bábolnán úgy tűnik jó irányba te-
relt testvértelepülési viszony alakult meg húsz éve a felvidéki Hidaskürttel, mely településsel idén már-
cius 15-én hivatalosan is megerősítette Bábolna önkormányzata a kiváló együttműködést. Nem kel-
lett sokat várni a következő találkozásra: május 18-án ugyanis ismét együtt töltötték az időt a hidas-
kürti és a bábolnai jóbarátok.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna finnországi testvértelepülé-

sére látogatott a helyi képviselő-testü-
let több tagja, ezért a szokásos rend-
től eltérően ezúttal csütörtök helyett 
hétfőn, vagyis május 22-én tartotta tes-
tületi ülését a bábolnai grémium. A hi-
vatalos út résztvevői lehettek a hivatali 
küldöttségen túl a bábolnai lovasisko-
la vezetősége és a  Cseperedők Nép-
táncegyüttes tagjai is, akik a finnor-
szági testvértelepülés által szervezett 
nemzetközi lovas konferencia ünnepi 
műsorának programját gazdagíthatták 
bemutatójukkal. 

A testület hét fővel, határozatképe-
sen ülésezett, mely tárgyalás a két 
ülés között történt események beszá-
molójával vette kezdetét, átbeszélve 
a lejárt határidejű határozatokat, vala-
mint a napirendet nem érintő bizottsági 
döntéseket. A képviselő-testület ezen 
pontban kijavította a korábban a Bel-
ügyminisztériumhoz benyújtott pályá-
zatról szóló határozatát, valamint ön-
rész biztosítása miatt technikai átveze-
téseket is eszközöltek. 

A képviselő-testület egyöntetűen jó-
váhagyta a Kincstár által is elfogadott, 
2016-os évre vonatkozó költségvetés 
teljesítését, pénzmaradvány megálla-
pítását és zárszámadást, mely napiren-
di pontot a hivatal könyvvizsgálója, Kő-
szegi Zsuzsanna jelenlétében és szó-
beli kiegészítését tudomásul véve tár-
gyalta meg és fogadta el a grémium. 
Szintén egyöntetű szavazással fogad-
ták el a képviselők a belső ellenőrzé-
si jelentést. György Árpád belső elle-
nőr intézkedési tervet nem fogalmazott 
meg, mert a bábolnai intézmények mű-
ködése zökkenőmentes volt 2016-ban. 

Beszámolt a közbiztonság helyzeté-
ről dr. Bolehradsky  Szilveszter rendőr-
kapitány, aki szóbeli kiegészítés lehe-
tőségével is élt. A napirendi pont kap-
csán a helyi polgárőr egyesület beszá-
molójával is foglalkoztak. 

Szó esett a Komáromi Támpont Csa-
lád és Gyermekjóléti Intézmény és a 
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ te-
vékenységét összefoglaló tájékoztató-
járól, illetve dr. Bacsárdi József aljegy-

ző beszámolt a 2016. évi gyermekvé-
delmi tevékenységről. 

Ezután a Bábolnai Közhasznú Köz-
alapítvány tavalyi mérleg-beszámoló-
ját és közhasznúsági jelentését fogad-
ta el a képviselő-testület, Bihari Gábor 
kuratóriumi elnök beszámolóját egyön-
tetű szavazással nyugtázták, akárcsak 
a Bábolna Városgazda Kft. 2016. évi 
beszámolóját Lukács Péter tájékozta-
tásával. 

Bábolna tavaly csatlakozott a Tata 
és Környéke Turisztikai Egyesülethez, 
mely a májusi ülésen foglalta össze 
első ízben tevékenységét. Az egyesü-
leti beszámolót egyhangúan elfogadta 
a testület. 

Az ülés folytatásában a Kukoricafesz-
tivál étkeztetésére beérkezett pályáza-
tot értékelte a grémium. Az egyetlen 
pályázó a WEST Kft. volt, mely koráb-
ban is biztosította az étkeztetést. A pá-
lyázatot elfogadta a képviselő-testület.

A következőkben dr. Szathmáry Ákos 
fogszakorvossal korábban megkötött 
feladat-átvállalási szerződés módosítá-
sára került sor. A módosítás a fogszak-
orvos rendelési idejének meghosszab-
bítása miatt vált szükségessé. Bana és 
Tárkány hozzájáruló nyilatkozatai is 
szükségesek voltak a módosításhoz. 

Az ülés folytatásában a Százszor-
szép Óvoda és Bölcsőde felújítására 
vonatkozó támogatási szerződés jóvá-
hagyására került sor, valamint a likvidi-
tási tervet is elfogadta a képviselő-tes-
tület. Hamarosan megindulhat az in-
tézményt érintő felújítás pályázati for-
rásból, valamint új óvodai csoport is in-
dulhat majd szeptembertől. Az óvoda 
udvarán is lesznek munkálatok: a régi 
medencét elbontják, helyette pancsoló 
épül, valamint egy új tárolóhelyiséget 
is kialakítanak az udvaron. A napiren-
di ponthoz kapcsolódóan a közbeszer-
zési eljárást is meghirdette a testület, 
az ajánlatokat a legutóbbi ülést követő-
en küldte ki a hivatal. A közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása után az ülésen a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke, 
dr. Bacsárdi József ismertette az ered-
ményeket. Elfogadták a legelőnyöseb-

bet, a komáromi WF Kft. ajánlatát, mely 
így is magasabb volt az elnyert hatvan-
milliós összeghez képest, mely külön-
bözetet az önkormányzat önerőként 
biztosítja. 

Sor került négy lakás építésére vo-
natkozó árajánlat elbírálására, azon-
ban olyan magas ajánlatok érkeztek, 
hogy fedezethiány okán az eljárást az 
önkormányzat eredménytelennek nyil-
vánította. Az új közbeszerzést csupán 
két lakás építésére vonatkozóan írta ki 
ismét a grémium.

Fenntarthatósági terv elfogadása kö-
vetkezett a sorban, jogszabályi előírá-
sok alapján az Egészségügyi Központ 
pályázatához kapcsolódóan. 

Az ülés folytatásában a Kőrisfa utcá-
ban ivóvíz- és szennyvízcsatorna köz-
mű kiépítésére vonatkozó ajánlatokat 
bíráltak el a képviselők. Az érintett ut-
cában hét lakótelket méretett ki az ön-
kormányzat, melyből hatot értékesít a 
város, és a hetediken szolgálati lakást 
építtet az önkormányzat. 

Telekvásárlási igénnyel is foglalkoz-
tak, majd a helyi értékek kerültek terí-
tékre. A Megyei Értéktárba tett ajánlást 
a város, melyek közt az Arborétumban 
a híres lovak emlékhelyét, valamint az 
egylevelű akácfát szerepelteti a grémi-
um döntése alapján.

Az ülés zárt ajtók mögött folytató-
dott, mely napirendek közt Kiváló Diák 
cím adományozásával foglalkoztak. 
Az elismerés a június 16-ai iskolai bal-
lagáson talál majd gazdára. Ugyan-
csak zárt ajtók mögött tárgyaltak a Rit-
mus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. 
önkormányzati támogatásával, mely-
ről tudható, hogy tárgyalások soroza-
ta után a tandíjak összege megállapí-
tásra került. 2017. szeptember elsejé-
től a zeneiskolai hozzájárulás 15 ezer 
500 forint/fő lesz félévente, a csoportos 
tanszakokon a tandíj 8500 Ft/fő lesz 
félévenként (amennyiben a csoportos 
foglalkozások létszáma eléri a húsz 
főt). A döntéssel nyugvópontra helyez-
ték a művészetoktatási intézmény és 
az önkormányzat húzódó ügyét. 
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Mozgalmas hónap volt Bábolna testvérkapcsolatai 
szempontjából a május hónap. Nem sokkal azután, hogy 
az osztrák testvérvárosból, Sieghartskirchenből érkez-
tek és töltöttek el egy napot vendégek Bábolnán, népes 
bábolnai csoportunk kelt útra Ypäjäbe, Finnországba.

Ypäjä és Bábolna 2012 óta ápol testvértelepülési kapcso-
latokat egymással, azonban a testvérkapcsolat 5 éves fenn-
állása csak egyik apropója volt finnországi látogatásunk-
nak. Ypäjäben található Finnország egyetlen állami méne-
se, amely otthont adott látogatásunk idején a 2017. május 
26-28-án az első Nemzetközi Lovas Oktatási Konferenciá-
nak. A 14 országból több mint 130 lovas szakembert vonzó 
Konferencia megrendezését Finnország születésének 100 
éves és a „finn ló” 110 éves évfordulója is motiválta. A Kon-
ferencia fényét emelve a szervező Ypäjäi Ménesintézet egy 
hagyományos lovas versenyt is rendezett.

A Ypäjäre látogató delegációnk a ypäjäi programok isme-

retében igencsak színes volt: Bábolna Város Önkormány-
zatát képviselve velünk utazott Bábolna Polgármestere, dr. 
Horváth Klára és Kocsis Gábor jegyző, a Pettkó-Szandt-
ner Tibor Lovas Szakképző Iskola képviseletében Körmen-
di Csaba igazgató, Bajcsay Miklós kollégiumvezető, Szik-
szai Zoltánné a Lovasiskola tanára, valamint Török Sándor, 
az Önkormányzat kulturális és sport intézményének veze-
tőjének felügyelete alatt a Cseperedők Néptánc Egyesület. 
A mindösszesen 22 főt számláló delegációnkhoz Helsinki-
ben csatlakozott a Finnországban élő Mátray Gyöngyi, aki 
tevékenyen részt vett a ypäjäi programok megszervezésé-
ben és koordinálásában, illetve folyamatos finn-magyar tol-
mácsolással segítette a munkánkat. Mátray Gyöngyi segít-
ségére nagy szükség volt ugyanis Ypäjäben számos feladat 
várta a bábolnai delegációt.

Ypäjäbe érkezve meglepve tapasztaltuk, hogy a Csepe-
redők táncosait egy osztályterembe helyezték el matraco-
kon együtt a lányokat és a fiúkat, ráadásul a 16 táncos szá-
mára egy WC és egy fürdő állt rendelkezésre. A körülmé-
nyek miatti rosszallásunkat látva a finn vendéglátóink, amit 
lehet megtettek a helyzet kezelése érdekében, például kü-
lön mosdó helyiséget biztosítva a Cseperedők számára.

Dr. Horváth Klára több alkalommal találkozott és folytatott 
megbeszéléseket Ypäjä önkormányzati vezetőivel, többek 
közt Matti Alankoval az önkormányzati tanács elnökével, 
Vesa Ketola leköszönő polgármesterrel, Juha Lundström-
mel és más önkormányzati képviselőkkel a két település jö-
vőbeli együttműködésével kapcsolatban. A tárgyalások jó 
hangulatban zajlottak és ígéretesen zárultak megállapítva a 
kölcsönös együttműködés irányait. A tárgyalások eredmé-
nyeképpen Ypäjä önkormányzata támogatja, egy az Eras-
mus+ programból több ország részvételével Bábolnán jö-
vőre megszervezendő ifjúsági tábor megtartását. A két tele-
pülés, a Ypäjäi Ménesintézet kezdeményezésére írországi, 
franciaországi, németországi és portugáliai történelmi mé-
nesekkel rendelkező településekkel, illetve más szerveze-
tekkel együtt lovas klaszter létrehozásában is együtt kíván 
működni, ezzel keretet biztosítva a lovasiparral kapcsolatos 
tudástranszfernek. Az előbbieken túl a jövőbeli együttműkö-
dés bővítésének egyik sarokpontja lehet a hamarosan felé-
pítendő termálfürdő és strand finn látogatókkal való megis-
mertetése, amellyel a finn turisták térképére is felkerülhet te-
lepülésünk. Dr. Horváth Klára tárgyalt a ypäjäi vadásztársa-
ság vezetőjével, megteremtve ezzel a ypäjäi és bábolnai va-
dászok közötti kapcsolat kialakításának lehetőségét.

Megtisztelő felkérés érkezett Ypäjä Ménesintézet vezetői-
től azzal, hogy felkérték Dr. Horváth Klárát, hogy a lovasver-
seny díjait velük együtt adja át.

A Cseperedők Néptánc Egyesület több alkalommal is fel-
lépett Finnországban a látogatás időtartama alatt. Néptán-
cosaink sikeres produkciót mutattak be a Ypäjä-vel szom-
szédos Loima-ban, majd ypäjäi lovasverseny eredményhir-
detését megelőzően különleges látnivalót szolgáltatva az 
érdeklődőknek közösen léptek fel a lovas karüsszelt bemu-
tató ypäjäi lovasokkal. Az eseménysorozat záróakkordját az 
igencsak hűvös 7-8 fokban is a Cseperedők szolgáltatták, 
amikor néptánccal szórakoztatták az utcabálon a helyieket.

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola képvi-
selői vettek részt a Nemzetközi Lovas Oktatási Konferenci-
án, ahol egyetemi előadók, lovasszövetségek vezetői tartot-
tak színvonalas előadásokat a lovas iparágban rejlő lehető-
ségekről, illetve a lótartás aktuális elméleti és gyakorlati kér-
déseiről. A Lovasiskolánk képviselői megtekintették a ypäjäi 
ménest és lovas szakképző iskolát, valamint tárgyalást foly-
tattak a Lovasiskola jövőbeni együttműködési lehetőségei-
ről a ypäjäi lovas szakképző iskola vezetőjével és a Ypäjäi 
Ménesintézet fejlesztésért felelős igazgatójával is.

Hazafele úton levezetésképpen megálltunk Helsinkiben 
és megtekintettük a finn főváros nevezetességeit. Helsinki-
ben búcsút vettünk Mátray Gyöngyitől, aki visszautazott Ke-
let-Finnországba a családjához.

Összességében mindenképpen elmondható, hogy láto-
gatásunk az együttműködés szinte minden területét érintet-
te és úgy tűnik, hogy már a közeljövőben is ezer szállal fog 
kapcsolódni egymáshoz az immár 5 éve testvértelepülési 
kapcsolatot fenntartó két település.

dr. Bacsárdi József
aljegyző

YPÄJÄBEN JÁRTUNK
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Bábolna és Hidaskürt éppen húsz évvel ezelőtt kötött egy-
mással testvértelepülési megállapodást. Azóta rendszere-
sen látogatják egymást a települések önkormányzatai, la-
kosai  különböző rendezvények alkalmával.

Május 27-én  emlékművet avattak Hidaskürtön azon sze-
mélyek emlékére, akik a hetven évvel ezelőtti kitelepítés, de-

portálás áldozatai lettek.  1947-ben több száz hidaskürtit te-
lepítettek ki lakóhelyéről Baranya megye különböző tele-
püléseire, illetve deportáltak Csehországba. Az ünnepség 
szentmisével kezdődött. A plébános úr felidézte a hetven 
évvel ezelőtt történteket. Utalt arra, hogy „a magyarok meg-
kapták a magyar csillagot”, és menniük kellett mindenüket 
hátrahagyva, rokonaikat, barátaikat elveszítve.

Ezt követően Szili  Katalin miniszterelnöki megbízott,  or-
szággyűlési képviselő tartott rövid megemlékező beszédet, 
majd őt több szónok követte. Valamennyien hangsúlyozták, 
hogy az elhurcoltak a nehéz időkben is kitartottak magyar-
ságuk mellett. Fontosnak tartják a megbocsájtást, de – aho-
gyan azt Szili Katalin is említette – még fontosabb lenne a 
kitelepítés áldozatainak a szlovák fél részéről való megkö-
vetése. Ez azonban várat még magára. Majd felolvasták an-
nak a 128 családnak a nevét, akik felkerültek az emlékmű-
re. A megemlékezést az alapiskola tanulóinak műsora zár-
ta, akik egy család kitelepítésének történetét állították szín-
padra.

Bábolna városa nevében is elhelyeztük a megemlékezés 
virágait az emlékműnél. Veresné Szkocsek Mária

EMLÉKEZÉS HIDASKÜRTÖN 
A 70 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNTEKRE

Sieghartskircheni küldöttség érkezett városunkba má-
jus 20-án. Az ausztriai testvértelepülés képviselete ko-
moly terveket sző Bábolna városával a jövőre vonatko-
zóan, hiszen 2018-ban 25 éves jubileumi évfordulóját él-
heti meg a testvérvárosi kapcsolat a két település közt.

Az önkormányzat képviselete városnéző sétára invitálta 
az ausztriai barátokat, akik Bábolna valamennyi nevezetes-
ségét megtekintették. A délelőtt során jártak például a Mé-
nesbirtok épületegyüttesében, a múzeumban, az Arboré-
tumban, lovas kocsikáztak is, délidőben pedig az Ötösfo-
gat étteremben ültek ebédlőasztalhoz. Délután kitekintettek 
városunk falain túlra is: a Pannonhalmi Apátságot látogat-
ták meg, majd borkóstolóval zárták az élményszerző napot.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, Siegharts-
kirchen hosszú ideje testvérvárosa Bábolnának, a jubile-
um okán ebben az esztendőben már volt polgármesteri ta-
lálkozó annak érdekében, hogy a közelgő közös tervekről 
egyeztessenek. A városvezető azt is elárulta, augusztusban 
egy baráti labdarúgómérkőzés is várható az ausztriai bará-
tokkal, mert a bábolnai önkormányzat és hivatal a sport te-
rületén is igyekszik megerősíteni a testvértelepülési kapcso-
latot. 

– A jövőre vonatkozó tervek közt szerepel, hogy a két tele-
pülés jubileumi ünnepségén a települések művészeti együt-
tesei is bemutatkoznak, és szeretnénk azokat a csere prog-
ramban résztvevő diákokat is meginvitálni, akik korábban 
a kapcsolatnak köszönhetően Ausztriában nyelvet tanulhat-
tak, magyarázta dr. Horváth Klára.

A sieghartskircheni polgármester visszatekintésként el-
mondta, a kapcsolat az iskolák kapcsolatából teljesedett ki. 
A Bábolnai Gyermekönkormányzat munkája iránt most is 
nagy érdeklődést mutatott Josefa Geiger, Sieghartskirchen 
polgármestere. Elmondható, hogy a két település közt szá-
mos párhuzam felmutatható. 

– A két város közötti 25 esztendős együttműködést Sieg-
hartskirchen is szeretné majd emlékezetessé tenni, magya-
rázta az ausztriai polgármester, Josefa Geiger. 

Érdekesség, hogy Sieghartskirchennek Bábolnán túl 
nincs más testvértelepülési együttműködése, így az elsőd-
leges figyelem a mi városunknak jut irányukból.

SIEGHARTSKIRCHENI KÜLDÖTTSÉG JÁRT 
VÁROSUNKBAN
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Megyei és helyi értékekkel bíró települések mutatkoztak 
be szombaton a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár és 
Bajna Község Önkormányzata által szervezett Megyei Ér-
téktár Napon.

Igazi értékkavalkád alakult ki a bajnai kastélykertben, a 
bemutatkozó települések standjai gazdag látnivalót, helyen-
ként kóstolnivalót is kínáltak. Az Ízek utcáján helyben ké-
szült ételekkel várták az érdeklődőket, az ismert mestersza-
kács, Buday Péter részvételével. A mesteremberek eközben 
a Mesterségek sétányán mutatták meg tudományukat, de a 
hintókiállítás is sok kíváncsi tekintetet vonzott. A gyermeke-
ket a számukra kialakított lugas kötötte le – kézműves fog-
lalkozásokkal, öko- és népi játszóházzal, népi játszótérrel 
várták őket.

A rendezvényt délelőtt az Oroszlányi Bányász Koncert 
Fesztivál Fúvószenekar nyitotta meg műsorával, majd az ezt 
követő szakmai napon a helyi értékek kerültek a középpont-
ba: előadások hangzottak el többek között az értékgyűjtő 
munkáról, a Hungarikummá válás folyamatáról, az értékek 
turizmussal, településfejlesztéssel való összekapcsolásá-
nak lehetőségeiről. A konferencián Bábolna Város Önkor-
mányzata részéről Zábrádi János képviselő vett részt.

A délutáni Értéktári Mustra előtt köszöntőt mondott a ren-
dezvény fővédnöke, Völner Pál államtitkár, Kancz Csaba 
kormánymegbízott, Popovics György a megyei közgyűlés 
és a Megyei Értéktár Bizottság elnöke, valamint Pallagi Ti-
bor a település polgármestere.

„Az ilyen rendezvényekből is látszik, sokkal gazdagabbak 

vagyunk, mint gondoltuk volna” – mondta Völner Pál, majd 
megköszönte azok munkáját, akik segítenek az értékőr-
zésben, legyen szó települési vezetőkről, pedagógusokról, 
vagy a gyerekekről, akik különböző hagyományőrző cso-
portok tagjaiként lelkes résztvevői ezeknek a rendezvények-
nek.

Kancz Csaba elmondta, a megyénk ugyan az élen jár gaz-
dasági teljesítményben, de kultúra és összetartó erő nélkül 
erre nem lennénk képesek. Mint mondta, az értékeket néz-
ve is a legjobbak között vagyunk. „Adják tovább ezeket az 
értékeket a gyermekeknek és az unokáknak is, így a me-
gyénk még erősebb tud majd lenni” – fejtette ki.

Popovics György ünnepi beszédében kiemelte, a megyei 
települések már több mint 60 százalékában működnek ér-

MEGYEI ÉRTÉKTÁR NAP - KÖZÉPPONTBAN A HELYI ÉRTÉKEK

Májusban tartják a mentők napját, miután 130 évvel ez-
előtt Budapesten ekkor alakult meg az első mentőegye-
sület. Ez volt az apropója a Bábolnai Mentőállomáson 
szervezett nyitott kapus rendezvénynek. A május 11-ei, 
immár második nyílt nap során az idelátogatók bete-
kintést nyerhettek a mentőállomás tevékenységébe, a 
szakemeberek az újraélesztés fontosságát hangsúlyoz-
ták, és a mentős hivatást is népszerűsítették a fiatalok 
körében. 

A helyi gyerekek az iskolából szervezetten kereshették fel 
a mentőállomást május 11-én, amikor tartalmas és tanul-
ságos programokon keresztül ismerkedhettek az életmentő 

szervezettel. Haris Róbert, a Bábolnai Mentőállomás veze-
tője elmondta, igyekeztek olyan programelemeket beiktatni 
a rendezvénybe, amelyekkel képesek megmutatni a men-
tős hétköznapokat, a hivatás rejtelmeit és a mentőállomás 
működését is felvázolják. 

A bábolnai mentősök megmutatták azt is, hogyan mű-
ködik a riasztás rendszere, hogyan történik a kivonulás, és 
hogyan látják el a beteget még a mentőautóban egy éles 
helyzet esetén. Volt mentéstechnikai bemutató, a mentőau-
tóban található technikai eszközök szemléje, valamint nagy 
érdeklődésre tartott számot az újraélesztési bemutató is.  A 
nyílt nap a hivatás népszerűsítésére is jó alkalom, melyre 
nagy szükség mutatkozik a fiatalok körében.

– Napközben reggel hat és este 10 között a reagálási idő 
egy perc, éjszaka: este tíz és reggel hat között pedig két 
perc, magyarázta Haris Róbert, aki április elseje óta irányítja 
a mentőállomást Bábolnán. 

A bábolnai a megye legújabb és egyben legszebb men-
tőállomása, ahol a személyzet szakmai háttere és az ál-
lomás felszereltsége is kiváló. Ellátási területe: Bábolna, 
Ács, Tárkány, Nagyigmánd települések vonzáskörzetére és 
pusztáira terjed ki.

Az új mentőállomás-vezető úgy fogalmazott, jövőbeni ter-
ve, hogy az ellátási területükhöz tartozó önkormányzatok 
mindegyikével kiegyensúlyozott kapcsolatot tartsanak fenn, 
a bajtársak számára pedig a nyugodt és kiegyensúlyozott  
munkakörnyezet megtartásán dolgozik. 

NYITOTT KAPUK A MENTŐÁLLOMÁSON
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Az országos szemétszedési akciót a korábbi eszten-
dőkben a Föld napjához igazították. A kezdeményezés-
hez városunk is csatlakozott minden alkalommal. Noha, 
ez a szokás változik az idei esztendőben, a bábolnai ön-
kormányzat követte a régi hagyományt, és nem hagyta 
ki városi szinten a tavaszi nagytakarítást.

Az első, kijelölt alkalommal az időjárás nem kedvezett a 
szabadtéri munkának, emiatt egy későbbi időpontban: má-
jus 17-én lendültek akcióba a helyiek, akik a város megtisz-
tításán fáradoztak. Sok helyütt láthattunk szervezett csopor-
tokat, akik (az önkormányzat által biztosított) szemeteszsá-
kokkal a kezükben igyekeztek megszabadítani településün-
ket az eldobált hulladékoktól, szebbé varázsolva a várost. 
Az akcióban Bábolna intézményei: az óvoda és bölcsőde, 
az általános iskola, az Alapszolgáltatási Központ és a helyi 
művelődési és sport intézmény munkatársai is részt vettek, 
de megmozdult a vállalkozói szektor is: a gazdasági társa-

ságok közül - úgy tudjuk – önkéntesen munkálkodtak az 
OSI és az IKR Agrár Kft. dolgozói is. 

A közmunkások a hétköznapokon is komoly erőkkel dol-
goznak a város tisztaságáért, most ők a tavaszi nagytakarí-
tásban a bevezető utak környékét tisztították meg, míg a he-
lyi intézmények saját környezetüket tették élhetőbbé. 

Az önkormányzat ezúttal is biztosította a szükséges fel-
szereléseket, az akcióban közel negyven zsák hulladék 
gyűlt össze. Azt is megtudtuk, a közmunkások a május 17-
ei alkalmat megelőzően már egy teljes konténert megtöltöt-
tek a városban keletkezett hulladékokkal. Hála munkájuk-
nak, Bábolna mindig szép és rendezett arcát mutatja az ide-
látogatóknak. Az önkormányzat minden akcióban résztvevő 
önkéntesnek megköszöni segítségét, aktivitását.

Az már tudható, hogy szeptemberre is lesz tennivaló, mert 
az országos Te szedd program az őszi hónapra körvonala-
zódik. Tehát, már most lehet tervezgetni a városszépítő sze-
métszedést…

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSBAN A VÁROS

tékgyűjtő közösségek, ami országos szinten is kiemelkedő-
nek számít. „Az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
megyei értéktár is megteljen értékes kincsekkel, melyekre 
minden megyei polgár büszke lehet”– tette hozzá.

A köszöntőket követően átadásra kerültek az új megyei 
értékeket megörökítő oklevelek is. Ebben az évben 15 
újabb érték került lajstromba, a korábbiakkal együtt így 18 
megyei érték emléklapját adták át a helyszínen.

Az egész napos rendezvényen több mint 20 megyei te-
lepülés mutatkozott be, 17 tánccsoport, kórus és együttes 

állt a színpadra, illetve a megyei fúvószenekarok is képvi-
seltették magukat. Bábolnát a Vadvirág tánccsoport és a 
kézimunka szakkör tagjai képviselték. A Metternich kastély 
kertjében kihelyezett sátrakban kaptak helyet a kézimunká-
sok által készített alkotások. A szervezők mindenkit meg-
vendégeltek egy finom babgulyással, illetve hűsítő italokkal. 
A délutáni táncos produkciók közt léptek fel a bábolnai Vad-
virág csoport tagjai, akik nagy tapsot zsebelhettek be.

A napot a Csillagszeműek Táncegyüttes élőzenés tánchá-
za zárta.
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A PALÁNTA 
A PIAC SZTÁRJA

A tavasz szeszélyességét a május 13-
ai piacnap alkalmával is bebizonyította. 
A reggeli órákban ugyanis szép napos 
időben érkezhettek a vásárlók. Jöttek is 
szép számmal a kézműves termékek vá-
sárába… A nyitás után azonban az eső 
sokakat visszariasztott az önfeledt néze-
lődéstől és vásárlástól, pedig kiváló áru 
akadt bőven: kézműves sajtok, füstölt 
húsáru, házi szörpök, mézválogatások, 
tojás és egyéb kézműves csecsebecse. 

A piacot szervező Bábolnai Hölgyek 
Egylete ezúttal előzetesen egy rajzpá-
lyázatot is meghirdetett: Májusi eső ara-
nyat ér címmel. Ki tudja? Talán épp ez 
a felhívás idézhette elő a valóban esőt 
hozó, de aranyat érő felhővonulatot. 
Antos Zsófia szervezőtől megtudtuk, a 
rajzpályázatra mintegy harminc alkotás 
érkezett a helyi gyerekektől. A rajzokat 
kiállították és készítőiket kézműves ter-
mékkel jutalmazták. 

A májusi piacalkalomra műsorral is 
készültek a szervezők: a Cseperedők 
kis- és középső csoportját invitálták 
meg, akik az eső ellenére is vállalták a 
fellépést. Műsoruk a régi vásárok han-
gulatát idézte. Akik nem mentek haza az 
esőben, azok most is jól jártak: nemcsak 
különleges portékákból válogathattak, 
de tartalmas programmal is gazdagod-
hattak a szombat délelőttre. 

Mint megtudtuk, az eladók körében is 
mindig akad új arc, új árus. Ezúttal egy 
bábolnai őstermelő: Balogh Ádám volt 
az új színfolt: ő a várva várt tavaszi zöld-
ségekkel, vágott virággal és palántákkal 
érkezett a piacra. Ez utóbbi szezonális 
termék: a palánta volt a piac sztárja.

Úgy tudjuk, várhatóan legközelebb 
június 10-én lesz vásár a városközpont-
ban, akkor is érdemes egy kitérőt tenni 
a friss, minőségi áruk, termelői termé-
kek piacán.

TISZTELT LAKOSOK! 

 

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKEN 
CSAK A KIÍRÁS SZERINTI HULLADÉKOK HELYEZHETŐK EL A KIHELYEZETT 

KONTÉNEREKBEN. 

A KONTÉNEREK MELLETT ÉS AZOK KÖRNYEZETÉBEN HULLADÉK NEM 
HELYEZHETŐ EL! 

AZ ELŐÍRÁSOKTÓL ELTÉRŐ HULLADÉKELHELYEZÉS ESETÉN HATÓSÁGI 
ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG 

KISZABÁSÁRA KERÜL SOR. 

 

KÉRJÜK, FOKOZOTTAN ÜGYELJEN KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁRA ÉS 
VÉDELMÉRE! 

 

BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 Immár hagyomány-
ként, védőszentjeik nap-
jához – Szent Flórián és 
Szent György – igazítva 
köszönti városunk önkor-
mányzata a rendőröket, 
tűzoltókat és polgárőrö-
ket. Idén május 3-án a 
Bástya sörözőben várták 
terített asztallal azokat, 
akik az év minden nap-
ján a lakók biztonságá-
ért dolgoznak, baj esetén 
segítségükre sietnek. 

 Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a Komárom-Esztergom megyei 
Katasztrófavédelem képviseletében megjelenteket, a hivatásos tűzoltókon túl 
az önkéntes „lánglovagokat”, a megyei, valamint a komáromi rendőrkapitány-
ság vezetőit, munkatársait, illetve a helyi polgárőr egyesület tagjait. A város-
vezető köszönetet mondott az áldozatos hivatást végző mindennapi hősök-
nek, akik munkájának köszönhetően a helyiek egy biztonságos, nyugodt vá-
rosban élhetnek. A vacsora előtt bemutatta az új körzeti megbízottat, Géringer 
Anitát, továbbá tisztelettel gratulált dr. Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány-
nak nemrégiben történt dandártábornoki kinevezése kapcsán. Az este jó han-
gulatú vacsorával, beszélgetéssel ért véget. 

HÉTKÖZNAPI HŐSEINK
RENDŐRÖK, TŰZOLTÓK POLGÁRŐRÖK

NYÁRI SZÜNETEN 
AZ INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 
Értesítjük az érdekelteket, hogy június, július és augusztus hó-

napban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás, legközelebb 
szeptemberben fordulhatnak problémáikkal a tanácsadókhoz.
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A komáromi Monostori Erődben tartották a Komá-
rom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság tagjainak, a 
helyi védelmi bizottságok elnökeinek, valamint Komá-
rom Járás és Naszály települések polgármestereinek 
katasztrófavédelmi felkészítését, május 18-án.

A különleges alkalommal a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság és a kormányhivatal nevében Németi László 
tűzoltó ezredes, megyei igazgató köszöntötte a megjelen-
teket. Mint mondta, fontos, hogy a felkészítés résztvevői 
megismerjék a térség földrengés veszélyeztetettségét, a 
földrengés során végrehajtandó lakosságvédelmi, irányítási 
és logisztikai feladatokat, hiszen ma azok ülnek itt, akik kü-
lönleges jogrend idején irányítói, vezetői feladatokat látnak 
el.

Az elméleti felkészítéssel kezdődött eseményen Sikrai 
Attila tűzoltó alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő 
ismertette  a gyakorlat részleteit, annak menetét, majd  egy 
videót is bemutatott arról, hogy az Egyesült Királyságban 
egy berendezett helyiségben át lehet élni azt, hogy milyen 
is egy nyolcas erejű földrengés.

A Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója Száma-
dó Emese, Komárom város történelmi veszélyeztetettsé-
géről tartott előadást. Tájékoztatójából kiderült, hogy Ma-
gyarországon húsz évente van ötös, kétszáz évente pedig 
hatos erősségű földrengés. Komáromban 1763-ban volt 
minden idők legnagyobb magyarországi földrengése, ami 
a Péter-Pál napi vásár hajnalán következett be, majd 1783-
ban érte el a második legnagyobb rengés. Utóbbi emlékére 
állították a Szentháromság szobrát Szőnyben.

A földrengések rejtelmeibe Dr. Varga Péter professzor, a 
Magyar Tudományos Akadémia doktora vezette be a hall-
gatóságot, mely előadás után a gyakorlati rész következett 
az erőd Árkász laktanya Lovardájánál. 

A gyakorlattal egy lehetséges szituációt stimuláltak, mely 
szerint 2017. május 18-án 12.20 órakor Komárom várostól 
néhány kilométerre a Richter Skála szerinti 6,3 –as erős-
ségű és tizenöt másodpercig tartó földrengés pattan ki. A 
földrengés következtében Komárom területén a házak kö-
zül sok megsérül, több közülük összedől. Az érintett terüle-
teken sérülnek a közművek. A romok alatt sérültek lehetnek, 
sokan az utcán vagy a lakásban vannak.

A gyakorlat során műszaki mentési, tűzoltási feladatot, 
eltűnt személyek keresését és felkutatását, valamint alpin-
technikás mentést mutattak be.

A gyakorlat első részeként a földrengés következtében 
összeütköző járművek műszaki mentése volt a cél, majd a 
megsérült közművek: a kiömlő gáz begyulladása okozott 
,,stimulált’’ problémát. A szakemberek a szakszerű tűzol-
tást végezték el, többen az épületben rekedt embereket 
mentették. A mentéshez keresőkutyákat is bevetettek, a 
kétszintes épületből a mentési feladatokat alpintechnikai 
módszerekkel végezték el, mely igazán látványossá tette a 
beavatkozást az itt szemlélődők részére. A helyszínre érkez-
tek a banai önkéntes tűzoltók és a bábolnai mentőállomás 
munkatársai is, akik a Vöröskereszt önkénteseivel az első-
segélynyújtásban szerzett jártasságukat is bemutatták.

A gyakorlaton a Turul megyei mentőcsoport (Magyar Vö-
röskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, a ko-
csi és a kesztölci önkéntes tűzoltók, a Tatabányai 4x4 Te-
repjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a Tatabányai Polgári Védelmi és Kutató-Mentő Egyesület, 
a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) a Bri-
getio Járási (a banai és nagyigmándi önkéntes tűzoltók) és 
a Komárom települési mentőcsoport (Komáromi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület), a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, az 
Országos Mentőszolgálat, a közműszolgáltatók (Északdu-
nántúli Vízmű Zrt. és az Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt.), 
valamint közösségi szolgálatos diákok magas színvonalon 
mutatták be felkészültségüket.

A gyakorlat végén Németi László elmondta, minden te-
lepülés érdeke, hogy a védelmi szervek szakszerűen avat-
kozzanak be, de a gyakorlat arra is rávilágított, hogy az 
együttműködés az önkéntes és hivatásos erők között jól és 
összhangban működik. Összességében a látottakat ered-
ményesre értékelte.

A felkészítő gyakorlaton dr. Horváth Klára polgármes-
ter is részt vett, miután a riadóláncban egy komoly ka-
tasztrófa esetén ő az első személy, aki az erőket moz-
gósítja. Feladata tehát felelősségteljes, mint mondta, 
emiatt is tartotta fontosnak a gyakorlaton való részvételt. 

– Örömteli számomra, hogy a Bábolnai Mentőállomás 
mentősei is megmutatták szakavatottságukat, amit nem-
régiben a bábolnaiak számára egy nyílt nap alkalmával 
is bizonyítottak. Bábolnán az elmúlt években több föld-
rengés is történt, amit a lakosság is észlelt, ezért fontos 
a felkészültség, és az hogy mindenki tisztában legyen a 
feladatával és a beavatkozás rendjével, mondta. 

Fotó: Völgyi Ágnes megyei szóvivő

FELKÉSZÍTŐ TRÉNING:
MINDEN, AMIT A FÖLDRENGÉSRŐL TUDNI KELL…

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

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

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája: 

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási időben.
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Május 20-án délután egészségnappal kecsegtetett a Bá-
bolnai Hölgyek Egylete a helyieknek. Az eseménynek a 
Szabadidőközpont adott otthont. Termékbemutatókkal, ta-
nácsadással és sportos programmal hívták fel a figyelmet 
korunk népbetegségére, az elhízásra, mely kapcsán egy je-
les nap adta az apropót. Fábiánné Tóth Hedvig főszervező 
elmondta, a harmadik egészségnap időpontját az európai 

elhízás elleni nap (május 21.) határozta meg, mely kapcsán 
a túlsúly elleni küzdelem és a helyes táplálkozás témaköre 
került a fókuszba. 

Az egészségnapon felhívták a figyelmet a rosszul rögzült 
szokásokra, és az életmódváltásra, mely kulcsszava az áhí-
tott fogyásnak. – A helyes táplálkozás nem egy időszakos 
dolog, nem egy rövid kúra, hanem egy szemlélet, mely az 
egészség megtartását teszi lehetővé, magyarázta a szerve-
ző, Fábiánné Tóth Hedvig, aki az egészségügyben szerzett 
tapasztalatai alapján azt is hozzátette, sokan az interneten 
rendelt, gyakran ismeretlen eredetű termékektől várják 
a csodát, ahelyett, hogy megbízható élelmiszereket fo-
gyasztanának és a már kialakult problémákkal szakavatott 
tanácsadókat keresnének fel. A divat diétákat kerülni kell, 
mert nem adnak végleges megoldást, hívta fel a figyelmet 
az egészségnap ötletgazdája. 

Az egészségnapon volt szűrővizsgálat, a természetes 
alapanyagokból készült termékek vásárában ellenőrizhető 
élelmiszerekből válogathattak az érdeklődők, és előadások 
hangzottak el sok-sok kiaknázható és követhető tanáccsal. 
Az egészségnap sztárja Katus Attila aerobik edző volt, aki 
egy átmozgató edzésre csábította a jelenlévőket.

EGÉSZSÉGNAP: AZ ELHÍZÁS TÉMAKÖRE A FÓKUSZBAN

Hagyományosan zenés bemelegítéssel indult az idei 
majális május elsején a BSE sporttelepén. Az esemény 
nemcsak a bábolnaiaknak szólt, hiszen környékbelieket is 
megszólított Szilágyi Ágnes szervező. A tíz órától kezdődő 
rendezvény rengeteg örömteli pillanatot teremtett a város-
lakók számára. A minden korosztályt megszólító esemény 
a sport jegyében szerveződött, nem véletlen tehát, hogy a 
mozgás sokrétű lehetőségét kínálták. Volt íjászbemutató és 
íjászkodás, valamint labdarúgás több korosztályban. Min-
den pályán nagy volt a nyüzsgés, az ellenfelek a környék-
ből érkezett, visszavárt jóbarátok voltak. Ez alkalommal az 
Öregfiúk csapata is pályára lépett, bemutatkoztak a szivacs-
kézilabdások és szerepelt a Tiamo Moderntánccsoport is. A 
kicsik kedvére volt vízibomba, kötélhúzás felnőtt megerősí-
téssel, ízletes, édes vattacukor, lufifújó és buborékfújó ver-
seny és légvár.

A szülők kezdeményezésére szerveződött tombolát is so-
kan támogatták, a befolyt összegből a sporttábor idején egy 
kirándulást finanszíroznak majd.  

A gyerekek és családok élvezhették a szép tavaszi időt és 
a tartalmas programokat. A majális közös ebédre is alkal-
mat teremtett.

MAJÁLIS SOK MÓKÁVAL ÉS SPORTTAL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Bábolnai Általános Iskola

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT
2017. június 16-án (pénteken) 17 órakor,

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT
2017. június 21-én (szerdán) 17 órakor tartja az iskola sportpályáján

(Rossz idő esetén a sportcsarnokban tartjuk mindkét rendezvényt).
Szeretettel várjuk a szülőket, hozzátartozókat és minden kedves vendéget!
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A 2017/2018-as tanévre a leendő első osztályos kisdiákok 
beíratásának időpontját a Klebelsberg Központ egységesen 
április 20-ára és 21-ére tűzte ki.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben 
tankötelessé válik (Nkt.45.§, kivétel, ha a szakértői bizottság 
mást javasol). Ekkor a szülő köteles beíratni gyermekét a 
lakóhelye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első év-
folyamára.

A beíratást megelőzően március 28-án a bábolnai óvodá-
ban, április 4-én pedig a banai óvodában beiskolázási szü-
lői értekezletet tartottunk, ahol tájékoztattuk a leendő elsős 
gyermekek szüleit az iskolánk által nyújtott lehetőségekről, 
és a beiskolázással kapcsolatos teendőkről, változásokról.

A két napon 58 gyermeket írattak be szüleik. Ebből töb-
ben (huszonhárman) óvodában maradnak még, az óvodai 
szakvélemény, vagy a szakértői vélemény alapján.

A 2017/2018-as tanévre beiratkozott első osztályosok lét-
száma 35 fő (a székhelyen 32 fő, a telephelyen 3 fő).

Településünk óvodájából 26 kisgyermeket, a környező 
településről (Banáról) 6 gyermeket írattak be szüleik. Így 
32 kisdiák kezdi meg szeptembertől tanulmányait intézmé-
nyünk székhelyén. 

A Tatabányai Tankerületi Központ – mint fenntartó – a Bá-
bolnai Általános Iskola székhelyén 1 db első évfolyamos 
osztály indítását engedélyezte. A banai telephelyen 3 tanuló 
kezdi meg az iskolát szeptemberben összevont tanulócso-
portban (1-2. évfolyamos összevonással).

Amennyiben az osztálylétszám – Bábolnán - valamilyen 
okból (beköltözés, évismétlés) növekedne, úgy a fenntartó 
döntésének felülvizsgálatát kérjük, hiszen 32 főnél maga-
sabb létszám esetén – törvény szerint – osztálybontás szük-
séges.

Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket, 
mi pedig igyekszünk jó feltételek mellett oktatni, az érdeklő-
dő tanulók tudásvágyát kielégíteni, jó programok szervezé-
sével pedig elérni azt, hogy az idejáró gyerekek jól érezzék 
magukat iskolánkban. 

Bízunk a párhuzamos osztályok kialakításának lehetősé-
gében, reméljük, hogy az egyik osztályt hagyományos mó-
don, a másikat egész napos iskola (ennek szervezése az 
iskolaotthonos formával megegyező) formájában el tudjuk 
indítani ideális létszámokkal, mindenki megelégedésére.

Peresztegi Gáborné
igazgató

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Ebben a tanévben más-más időpontban vehet-
tek részt tanulóink iskolánk rendhagyó gyermek-
napi rendezvényein. A felső tagozatos diákok 
május 19-én Komáromba utaztak, hogy részesei 
lehessenek a Monostori Erődben egy képzelet-
beli időutazásnak. Először az erőd történetével is-
merkedhettek meg. Idegenvezetők segítségével 
eleveníthették fel a régmúlt eseményeit, és járhat-
ták be az épület helyiségeit, kazamatáit, bástyá-
it. Ezt követte az erődpróba, melynek keretében 
hét állomáson kellett bizonyítaniuk a diákoknak 
ügyességüket, gyorsaságukat, ötletességüket, 
társaikkal való együttműködésüket. Valamennyi 
felső tagozatos osztály kiállta a próbát, a leg-
ügyesebbnek a 7. A osztály bizonyult. Diákjaink 

felejthetetlen élményekkel gazdagodtak ezen a 
rendhagyó gyermeknapi programon.

Alsó tagozatosaink május 26-án látogattak el a 
tatai Fényes tanösvényre. Ők  a túravezetők segít-
ségével barangolhattak a lápréten, s csodálhat-
ták meg a karsztforrások lenyűgöző élővilágát. 
Pihenésképp a túrázás után kézműves foglalko-
zásokon vehettek részt. Itt tésztából készíthettek 
nyakláncot, illetve karkötőt, valamint a megismert 
élővilágról kaptak színezőt.

Az iskola diákjai és pedagógusai köszönetü-
ket fejezik ki Bábolna Város Önkormányzatának, 
Bana Község Önkormányzatának és az Iskolán-
kért  Közhasznú Alapítványnak, hiszen támogatá-
suk nélkül nem valósulhattak volna meg  a gyer-
meknapi programok. 

KÉPZELETBELI IDŐUTAZÁS GYERMEKNAPON
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Több éves hagyománya van 
a Százszorszép Óvodában an-
nak a kerékpártúrának, amit a 
madarak és fák napja alkalmára 
rendeznek meg immár évek óta. 
Május 10-én az óvoda bejáratá-
tól indult a kerékpáros menet, 
lelkes szülők és gyerekek egy-
aránt biciklire pattantak. Úticél-
juk a bábolnai arborétum festői-
en szép környezete volt, ahová 
érkezvén már minden készen 
állt egy kiadós délutáni játék-
hoz. A zöld környezetben az óvónők ügyességi játékok-
kal készültek több állomáson.

Szendi Józsefné, az esemény főszervező óvónője el-
mondta, a madarakról és a fákról szóló jeles nap kiváló 
téma a gyerekek körében, akik közül többen már rutinos 
kerékpárosok. – A kerékpár-tárolónkban mindig van kis-
bicikli, sok nebulónak a szülő délután elhozza a járművét, 
hogy azzal kerekezzenek haza. Reggel kevesen érkeznek 
kerékpárral, mert a korai indulás mindenkinek sietősebb, 
magyarázta az óvónő, aki azt is elárulta, hogy olyan játé-

kos feladatokat állítottak össze, 
melyeket a testnevelés foglalko-
zásokon is gyakoroltak már. 

Az óvodai hétköznapokon az 
állatokról és a növényekről is so-
kat tanulnak a kicsik, sok állatot 
és – levelük felismerése alapján 
– sok növényt is meg tudnak ne-
vezni.  

Megérte a fáradtságot is, hi-
szen a játék után mindenkire egy 
kis frissítő és uzsonna is várt. 

Az arborétumi kerékpártúra és 
családi játék nagy sikert aratott. A gyerekek és a szülők egy-
aránt szép élményekkel gazdagodhattak. Nemcsak mert a 
természetben jártak, hanem mert szép, napos időben a szü-
lők együtt lehettek csemetéikkel, a gyerekek boldogan és 
önfeledten teljesíthették az állomások feladatait, így elége-
detten emlegethették fel sikereiket, ráadásul az egyik állo-
máson még Józsy Judit művészi horgolásait is megnézhet-
ték egy arborétumi kiállításon. 

A madarak és fák napján a kicsik azt is megtanulhatták, 
hogy a természetért ők is felelősek: a benne élő növényeket 
és állatokat védelmezni kell.

EZ A NAP A GYERMEKEKÉ!
 Május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük. A 

jeles esemény apropóján május 27-én a szombati nap elle-
nére is gyermekzsivaj töltötte be városunk óvodájának ud-
varát, ahol a hagyományokhoz híven az óvónénik izgalmas 
programok sokaságával kedveskedtek a kicsiknek. 

 Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, ezen 
a napon nem csupán az ovisok-
nak szeretnének örömet szerezni, 
hanem a bölcsődések, és az óvo-
dából már kimaradt gyermekek is 
bátran visszatérhettek a jól ismert 
oviudvarba, természetesen szüle-
ikkel együtt.

A gyermeknapi rendezvény a 
szegedi Seprű színház társula-
tának műsorával vette kezdetét, 
hagyományos Rémusz bácsi 
meséjükkel nagy sikert aratva az 
apróságok körében. A nap továb-

bi részében kézműves foglalkozásokkal, nagyméretű fajá-
tékokkal és körhintával szórakoztatták a gyermeksereget, 
akik az ovi udvarán található többi játékot is örömmel vették 
birtokba. Nagy népszerűségnek örvendett az egyik szülő ál-
tal felajánlott kamion, a nagy autó lenyűgözte a lurkókat, így 
az örömteli zsivaj dudaszóval is kiegészült.

 A hagyományokhoz híven a süteménysütő versenyt is 
megrendezték, a szülők lelkesen készítették a különféle 

sós, édes sütiket, melyeket az ér-
tékelés után a kicsikkel közösen 
jóízűen fogyasztottak el. Az ovi 
bejárata előtt meglepetés is vár-
ta a kicsiket, a napsütéses meleg 
délelőttön finom fagyival hűsít-
hették le magukat.

 A gyermeknappal a pedagó-
gusok elérték céljukat, a csöpp-
ségek mellett szüleik is remekül 
szórakoztak, hiszen ez a nap 
különösen a kicsik öröméről, bol-
dogságáról szólt.

TOVÁBBTANULÁS 2016/2017
Április végén, május elején valamennyi nyolcadikos diá-

kunk kézbe vehette azt az értesítést, amelyből megtudta, 
hogy melyik középiskolába nyert felvételt. Ebben a tanév-
ben 36 fő végzős diáknak kellett középiskolát választania. 
Januárban a gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentke-
zők írásbeli felvételi vizsgát tettek, majd ezt követték a szó-
beli meghallgatások. Az így megszerzett pontokhoz adták 
hozzá a tanulmányi eredményük alapján számított ponto-
kat, és ez után alakult ki a felvételi sorrend. A szakközépis-
kolába jelentkezők esetében az érdemjegyeik alapján dőlt 
el, hogy melyik intézménybe nyerhetnek felvételt.  Nyolc 

diákunk gimnáziumban, tizenöt szakgimnáziumban, tizen-
három fő szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Komá-
rom-Esztergom megyében heten – egy fő gimnáziumban, 
hárman szakgimnáziumban és ugyancsak hárman szakkö-
zépiskolában –, Győrben öten gimnáziumban, tizenketten 
szakgimnáziumban,  tízen szakközépiskolában tanulnak 
majd tovább. Két diákunk Veszprém megyei gimnáziumban 
tanul szeptembertől. Végzőseink többsége- 28 fő - az első 
helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt.

Gratulálunk, és sok sikert, szép eredményeket kívánunk 
végzős diákjainknak.

Veresné Szkocsek Mária  
pályaválasztási felelős

KERÉKPÁROS TÚRA IZGALMAS JÁTÉKOKKAL
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Kedves Olvasó! Manapság már mindennek van ün-
nepe: anyák napja, állatok világnapja, madarak és fák napja 
és természetesen a gyereknap sem maradhat ki a felsoro-
lásból. 

 A gyereknap eredetileg Törökországból származik, és 
mára már a világ sok országában ünnepnappá nyilvánítot-
ták. Annak idején még Nemzetközi Gyermeknapnak hívták, 
és minden évben június 1-jén tartották. Ehhez hasonlítható 

az ENSZ által létrehozott Egyetemes Gyermeknap intézmé-
nye. 

 Magyarországon 1931-ben volt az első megtartva, igaz, 
akkor még Gyermekhétnek hívták. 1950-re ez már lerövi-
dült, és megszületett a mai napig ismert gyereknap, melyet 
mindig május utolsó vasárnapján tartanak. 

Igaz, már elmúlt ez a kedves ünnep, de e havi irodalmi 
rovatunk a gyerekeknek szól. Veresné Szkocsek Mária

A PILLANGÓFA
(MESTER GYÖNGYI)

A kis vadcseresznye igazán véletlenül, 
afféle „talált gyerekként” került az erdőbe. 
Élete kezdetén, egy öreg gyümölcsfa alatt 
lelt rá a nagyétvágyú seregély. A fűben 
szanaszéjjel heverő, utolsó, elfonnyadt 
szemek közül csippentette fel a csőrébe, 
s röpült vele a magas égbe, majd leszállt 
az erdőnek egy bokros részén, hogy ava-
tatlan szemek elől rejtve, nyugodtan cse-
megézhessen belőle. Csipegette, vagdos-
ta a csőrével, majd amikor már nem talált 
rajta ennivalót, otthagyta és továbbállt.

A következő napokban a júniusi eső 
alaposan megáztatta a talajt, s az immár 
lecsupaszított magocska beágyazódott 
az erdő földjébe. Telt, múlt az idő, s a bor-
sónyi kis mag megrepedt, apró hajszál-
gyökerei maguknak utat keresve fúródtak 
a porhanyós talajba. A gyökerek lefelé 
törekedtek, mintha látogatást akarnának 
tenni az anyaföld mélyében, a vékonyka 
zöld szár pedig fölfelé, a világosság felé 
húzódzkodott. Eleinte vaskosabbak voltak 
nála még a gaz, s az erdei gyomok szá-
rai is, aztán lassan megerősödött. Törzse 
előbb ceruzához, majd seprűnyélhez vált 
hasonlatossá, később gyermekkar vas-
tagságúra hízott. Sudár, egyenes tartása 
lett, de semmi több.

Csenevész törzsével, összevissza nyúj-
tózkodó, hajlékony, barna ágacskáival 
senki nem vette komolyan. Igazán fel sem 
tűnt az embermagasságú gazban, s ami-
kor még ki is levelesedett, teljesen beleol-
vadt a környezetébe. Szégyenkezett miat-
ta eleget. Színtelen kis jöttmentnek érezte 
magát, akit éppen csak megtűrnek a na-
gyok, és attól félt, talán nem is nő tovább. 
Főként attól tartott, hogy soha, semmivel 
nem fog kitűnni az erdő aljnövényzetéből, 
a cserjék áthatolhatatlannak tűnő, zöld pa-
ravánt alkotó sűrűjéből. Szomorú kis életé-
be csupán a szomjoltó tavaszi langy esők, 
a nyári szél tikkadtságot hozó forrósága, s 
az őszi dér hoztak némi változatosságot, 

na meg az első hó bársonyosan puha 
érintése, mely habkönnyű fehér palást-
ként borult gyönge vállaira. Még a rovarok 
is elkerülték. Az éltető napfény csak akkor 
jutott el hozzá, amikor ősszel lehullott az 
őt körülvevő szálas faóriások lombja, vagy 
ha a viharos szél megtáncoltatta, kedvére 
hajlítgatta a nagy fák koronáját.

Csendben, esemény nélkül teltek a nap-
jai, szelek szárnyán gyorsan röpült az idő. 
Nem sok minden változott a környezeté-
ben. Az idő múlását csak azon érzékelte, 
hogy egyszer kibújtak a zöld levelei, aztán 
meg mind lehulltak. Nagyritkán kidőlt egy-
egy öreg fa, vagy új madárcsalád fészkelt 
a vastagabb ágakra, s ez így ment évről, 
évre.

Egy tavaszon azonban, amikor a termé-
szet is még csak ébredőben volt, váratla-
nul új érzések kerítették hatalmukba. Az 
első napsugarak, mint ilyenkor mindig, jól-
esőn melengették ágait, rajtuk azonban a 
szokásos hosszúkás levélrügyek mellett, 
kis göböcskék kezdtek kinőni. Először 
azt hitte, valamiféle kór támadta meg, de 
fájdalmat nem érzett, a levelei ugyanúgy 
zöldültek, mint korábban, s a gyökerei 
sem lazultak meg, sőt, talán még jobban 
kapaszkodtak, szilárdan kötötték őt a föld-
höz.

A kis képződmények egyszer csak 
hasadozni kezdtek. Sajnálta, mert már 
elfogadta a létüket, hozzászokott a lát-
ványhoz, amitől egy kicsit végre ő is más 
lett. Most azonban úgy tűnt, kifakulnak, 
elhalnak, majd lehullanak, hogy részévé 
váljanak az erdő humuszos talajának. Már 
előre félt attól, hogy megint ugyanolyan 
jellegtelen lesz, mint volt azelőtt. Nehezen, 
de próbálta elfogadni az elfogadhatatlant.

A nagy, tüzes golyóbis napról-napra 
melegebben sütött, beköszöntött az igazi 
tavasz. Egy reggel arra ébredt, hogy vala-
mi megváltozott körülötte. Mintha megint 
leesett volna a hó. De az nem lehet, ilyen 
meleg hajnalokon már nem szokott hó 
esni, legfeljebb eső! Akkor pedig valami-
féle hófehér lepkeraj pihenhetett meg ága-
imon – gondolta –, bár a szárnyukat egyál-
talában nem rezegtették, és amikor kicsit 

próbaképpen megrázkódott, egyetlen egy 
se rebbent fel közülük. Jobban szemügy-
re véve a fehér pillangóhadat észrevette, 
van közöttük, amelyik még csak félig bújt 
ki a gubójából. Az meg hogy lehet? Ilyet 
se látott még, amióta világ a világ! Hirtelen 
ráismert az előző nap még csak hasado-
zó, zöld kis gömböcskére, vagyis hogy 
abból is félig kibújt egy pillangó. De hiszen 
akkor ő egy pillangófa! Miközben ezen 
morfondírozott, zümmögő hang hallat-
szott, és egy sárgacsíkos, pihésen pihés 
kis rovar telepedett a fehér pillére. Nem 
mész onnan – rivallt rá –, hagyd békén az 
én pillangóimat! Micsodáidat?! - ámult el 
a méhecske. Aztán hirtelen rájött. Te buta 
kis vadcseresznyefa. Nincs neked pillan-
gód egy se, de csodaszépen kivirágoztál. 
Biztosan ezek az első virágaid, azért nem 
ismerted fel őket. Légy büszke magadra, 
te vagy itt a legszebb!

A kis vadcseresznyefát kimondhatat-
lanul jó érzés töltötte el. Megdicsérték, 
szépnek tartják, talán mégsem olyan 
haszontalan jószág ő! A nap folyamán 
egyre több méhecske dongta körül, és ő 
boldogan tárta ki előttük virágai kelyhét, 
s csak adakozott, adakozott. A körülötte 
lévő hatalmas, öreg fák is mintha meg-
hajtották volna felé a koronájukat, elisme-
résük jeléül, s a játékos kedvű szél is azt 
susogta a fülébe: Nagyra nőj kicsi fácska, 
te vagy itt a legszebb! Mire az üde tavaszt 
felváltotta a meleg nyár, a kis fa hófehér 
virágai helyén piros, később feketébe haj-
ló apró cseresznyeszemek jelentek meg. 
Többé magányos sem volt. Látogatták a 
madarak, s az erdő apró rágcsálói is be-
le-belekóstoltak a földre hullott keserédes 
csemegébe. Színes bogyóival a zöld pa-
ravánélő dísze lett a kis fa. Beköszöntött 
az ősz, és tarka-barka, sárgás pirosan zöl-
des barna leveleivel ő megint csak felhívta 
magára a figyelmet. A tél multával aztán 
alig győzte kivárni, hogy újra csókot le-
heljen ágaira az első tavaszi nap, virágot 
bonthasson, s a bolondos szél erdő szerte 
hírül adja: kivirágzott a kis vadcseresznye-
fa, és már megint ő a legszebb...
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Különleges kiállítás nyitotta meg kapuit május 23-án a 
Helytörténeti Gyűjtemény épületében. Tóth Erzsébet, a te-
hetséges bábolnai fiatal lány munkái nem ismeretlenek a 
helyiek számára, ezúttal papírfonással készült alkotásait te-
kinthették meg az érdeklődők. 

 Erzsébet szabadidejét nem kímélve az internet segítségé-
vel sajátította el a technika fortélyait, mellyel az eldobandó 
újságpapír egy-egy dísztárgy képében válik ismét haszno-
síthatóvá. A sokszínű alapanyagból használati tárgyak, pél-
dául ételtartó kosárkák is készíthetők. 

Az újrahasznosítás komoly szerepet játszik az alkotó éle-
tében, saját kézzel készített munkáit is természetes alap-
anyagokkal színezi, merevíti. 

 Erzsébet rengeteg időt áldoz hobbijára, a kiállítás egyik 
nagyméretű darabját, a traktort összesen 17 és fél órájába 
telt elkészíteni. Munkája meghozza gyümölcsét, gyönyörű 
alkotásai híre gyorsan elterjedt, sokan megkeresik, rendel-
nek tőle, hiszen a színes papírcsodák remek ajándékul szol-
gálhatnak. 

 A jövőben is találkozhatunk a tehetséges lány munkáival, 
a tervek szerint egy harisnyavirág-kiállítással is megörven-
dezteti a város lakóit. 

CSODÁK PAPÍRBÓL KÜSZÖBÖN A 
GYÖK-BULI

Már egyeztetés alatt a GYÖK Szentivánéji 
programja. 

A fiatalos rendezvény június 24-én lesz. 
Részletek és további információ: 

a GYÖK facebook oldalán 
vagy a gyokbabolna@gmail.com címen…

AMIRE SZÁMÍTHATTOK:
• Kézműves-foglalkozás nem csak gyerekeknek 

– Papírfonás Tóth Erzsivel.
• II.GYÖK Főzőverseny: terítéken a lecsó.
• I. GYÖK Futóverseny.
• Csocsó és Biliárdverseny.
• Dogsport Bogyoszló - Kutyabemutató (Varga Zalán 

és Varga Kálmán).
• Slam-vers est: Laboda Róbert díszvendéggel.
• Tűzgyújtás, közös tánc a Cseperedőkkel, majd tűz-

ugrás! 

VERSÍRÓ-PÁLYÁZATOT 
IS HIRDET A GYÖK

Küldjétek be a saját verseket, slameket a gyokbabol-
na@gmail.com e-mail címre június 21 –ig! A résztvevők 
jutalomban részesülnek. Írjátok meg azt is, ha előadná-
tok műveiteket a Szentivánéjen! Korhatár, terjedelmi kor-
látok senkit el ne tántorítsanak… Várjuk mindenki szösz-
szenetét! 

A főző- és futóverseny jelentkezési 
határideje: június 19. 

a gyokbabolna@gmail.com e-mail címen.

NE FELEJTSÉTEK: 
JÚNIUS 24-ÉN GYÖK-BULI!

BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ
AZ INTERNETEN

www.btv.hu
Adásaink tartalma, képújságunk, 

a Bábolnai Fórum lapszámai 
és sok információ Bábolna életéből. 

Kövessen minket a facebookon is!

Gyermekkuckó
Mindenkit szeretettel várunk foglalkozásainkon

16.30-tól 17.30-ig a Könyvtárban.

JÚNIUS  14. Krepp-papír virág
 21. Papírfonás
 28. Papercraft

Foglalkozásaink ingyenesek!
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Hosszas, több hónapos felkészülés előzte meg a lovas 
ballagást, mely idén is látványban gazdag rendezvény volt 
a Bábolnai lovasiskola eseményeinek sorában. A május 5-ei 
ballagási ceremónia a búcsú ideje volt, ezúttal három osz-
tály mintegy negyven végzőse búcsúzott iskolájától. 

Két osztályban lovásznak, egyben pedig belovaglónak 
tanultak. A fiatalok ballagási ünnepségén impozáns és lát-
ványos lovas produkciókkal örvendeztették meg a hozzá-
tartozókat és nézőket a négy évszakos lovaspályán, ahol 

bizony az esernyők is előkerültek az időjárás tréfájának kö-
szönhetően. Körmendi Csaba igazgató elmondta, nagyon 
büszke a diákokra, mert kitartással és fegyelmezettséggel 
állták az időjárás próbáját. 

Mintegy negyven fiatal vett búcsút a lovas intézménytől, 
ahol lóval és lovas műsorral ballagtak az ünnepélyes cere-
mónián. Az ünnepség friss attrakciója a terepakadály és a 
fogatverseny volt, ez újdonság volt a műsorban. A karüsz-
szelek és ugratások kötelező elemek minden esztendőben, 
és akadt olyan diák is, aki lóháton énekelve mutatta meg 
tehetségét. 

Az ünnepi műsorban Körmendi Csaba igazgató is szólt a 
ballagókhoz, a végzősök és az ittmaradók is üzentek egy-
másnak. Az útravaló gondolatok közt elhangzott: a lovasi-
kolában nemcsak a tananyagot igyekeztek átadni, hanem 
egy szemléletet. A szemlélet alapja, hogy tisztességgel, 
szorgalommal, becsülettel és kitartással kell dolgozni an-
nak érdekében, hogy megállják helyüket a nagybetűs élet-
ben. Az intézmény vezetője hozzátette: csak így lehetnek 
méltóak Bábolna hírnevéhez. 

A végzősök a Ménesudvarban is búcsúzkodtak egy rend-
kívül szépen kivitelezett ceremóniával, és a szokásokhoz 
hűen a város utcáira is kivonultak. Menetükkel a szeretett 
településtől is elköszöntek, ahol a diákéveiket töltötték. 

ELBALLAGTAK A LOVASISKOLA VÉGZŐSEI

VÉGSŐ MEGMÉRETTETÉS
Ballagási ünnepségük után a bábolnai lovasiskola végző-

seit már csak egy nagy próbatétel választotta el attól, hogy 
kezükben tarthassák bizonyítványukat, mellyel önálló mun-
kavégzésre is alkalmassá válnak. A komplex vizsgát május 
17-én és 18-án tartották, mely során elméletben és gyakor-
latban is számot adhattak tudásukról. 

 Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak-
képző Iskola és Kollégium igazgatója lapunknak elmondta, 
idén a korábbi rendszertől eltérően már nem különféle mo-
dulokból vizsgáznak a diákok, hanem lovaglásból, fogathaj-
tásból, gondozásból és tenyésztésből bizonyíthatták felké-
szültségüket. A számonkérés nem idegen dolog az iskola 
tanulói számára, hiszen elméleti ismereteiket decemberben 
és áprilisban, gyakorlati szaktudásukat pedig minden félév 
végén elővizsgákkal mérték fel. 

 Idén két lovász osztály, összesen 36 tanuló tett komplex 
vizsgát, illetve két lótartó- és tenyésztő diák pótvizsgázott. 
A négyfős vizsgabizottság három tagját az Agrárgazdasági 
Kamara, míg egy főt maga az iskola delegált. A vizsgáztatók 
a korábbi százalékos minősítéstől eltérően ezúttal pontok-

kal, majd azokat átváltva jegyekkel értékelték a vizsgázók-
tudását. 

A lovászképzés sikeres elvégzése után a fiatalok munkát 
vállalhatnak, de sokan tovább folytatják tanulmányaikat, 
hogy minél magasabb szintű képzettséggel léphessenek a 
munkaerőpiacra.

FIATALOK FIGYELEM!
Ha már van szakképzettséged, vagy végzős vagy és szeretnél érettségi vizsgát szerezni, jelentkezz az ország leg-

jobb szakképző iskolájának rangsorában nyolcadik helyet elfoglaló Bábolnára.
 A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 25 év alatti, szakképesítéssel rendelkező fiata-

loknak két éves államilag finanszírozott nappali rendszerű képzést indít 2017. szeptember 1. kezdéssel. A második év 
érettségi vizsgával zárul.

A szakképzettséget a képzés indulásáig kell megszerezni.
Információ kérhető a titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu e-mail címen, vagy a 

Jelentkezési lapok letölthetőek a www.pettkoiskola.sulinet.hu honlapról.
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Turisztikai csoportunk soros ki-
rándulásán, május 20-án pontban 
nyolckor fordult ki az autóbuszunk a 
Kardirex parkolóból Tárkány irányá-
ba, ahol kedves útitársainkat felvéve 
negyvened magunkkal megkezdtük 
utazásunkat a magyar tenger felé.

Alsóörs utcáira beérkezve szinte valamennyi kertben 
nyálcsorgató módon piroslottak már a korai cseresznyék: 
kóstolásukat sokért nem adtuk volna! Ez persze csak vágy 
maradt, de érdekes, hogy alig 100 km-rel délebbre Bábol-
nától már mennyire előrébb van a vegetáció! Az autóbusz-
ról lekászálódva rövid séta után egy érdekes – láthatóan 
nem mai építésű - épület udvarára óvakodtunk be. Elsőként 
a csodálatos panoráma fogott meg minket: a ragyogó ta-
vaszi időben a zöldesen csillogó Balaton látványában gyö-
nyörködtünk hosszú percekig. A felolvasásból megtudtuk, 
hogy a 15-16. században épített késő gótikus elemekkel 
gazdagon ellátott kisnemesi udvarházat, az un. Törökházat 
tekinthettük meg. 

Innen felsétálva Alsóörs ófalui részéhez meglepődve lát-
tuk több előkertben a dús és hatalmas fügefákat, az ágak 
között csecsemő öklömnyi, szabályos körte alakú – termé-
szetesen még éretlen – gyümölcsökkel. A domb körülbelüli 
harmadánál az Alsóörsi Református templom támaszkodott 
a hegyoldalnak. Betérve egy gyönyörű, ódon, világos, há-
rom részre tagolt, puritán istenházát láthattunk. Középen 
volt a toronycsarnok a szószékkel és a padsorokkal, jobbra 
és balra pedig a később épített karzatok, melyek alsó meny-
nyezetét színes, festett fakazetták borították. Bár az első 
(torony nélküli) szentély 1260 körül épült, a korai reformá-
ció idején, már az 1500-as években került a reformátusok 
tulajdonába, gondozásába a templom – tudtuk meg a szol-
gálatot viselő nagytiszteletű lelkész úr fiától, aki a templom 
történetét ecsetelte.

Kulturális töltekezésünket követően meglehetősen erőtel-
jes kaptatón lihegve haladva egy tisztáson  égbe nyúló fel-
építményhez, a Somlyó hegyi kilátóhoz érkeztünk. Csodás 
rálátást nyertünk magára Alsóörsre, illetve a Balaton keleti 
medencéjére. Pihegés és ozsonnázás után hangulatos, ár-
nyas erdei úton megkezdtük a következő kilátó felkeresé-
sét! Kis prücök azért történt, ugyanis nem találva a turista 

jelzést jobbára körbe-karikába mentünk! Végül kikeveredve 
a „rengetegből” a pompásan felújított – még Horthy ide-
jében épített – vörös kőből rakott és jobbára nádfedeles 
Csere-hegyi kilátó és Gondnok Ház együttesénél gyönyör-
ködtünk újfent a Balaton, sőt! a Bakony panorámájában. A 
Köcsi-tó Tanösvényen lesétáltunk a Káptalanfüred határá-
ban várakozó járművünkhöz és Almádiba buszoztunk.

Az erdei többlet kóválygás miatt már nem volt időnk a 
Szent Jobb kápolna felkeresésére, de a csapat zöme még 
olthatatlan vágyat érzett a harmadik kilátó, az Óvári Messze-
látó felkeresésére is, ezzel átlépve a 13. megtett km-t! (én 
magam – sajnos – nem tudtam velük tartani, mivel a már 
fáradt gyermekeket és idősebb női sporttársaimat kellett a 
híresen jó fagylaltozónál gardíroznom!) 

Utolsó programként, már hazairányban a zirci Pepe cuk-
rászdában vettük magunkhoz a luxus kalóriákat! Összegez-
ve egy jó hangulatú kiránduláson vettünk részt – a jelzett 
időnél kissé később ugyan – , de rendben, probléma nélkül 
hazaértünk!

Katona László

KERTTULAJDONOSOK, CÉGTULAJDONOSOKKERTTULAJDONOSOK, CÉGTULAJDONOSOK  

FIGYELEM!FIGYELEM!

Segítünk Önnek!Segítünk Önnek!
Gondoskodunk kertjér l,

karbantartjuk, széppé tesszük!

Szolgáltatásunk mellé 
egy növényvéd  permetezés!

Kérje ajánlatunkat,Kérje ajánlatunkat,

HÍVJON HÍVJON 
MOST!MOST!

F NYÍRÁS

Aján
dék

Aján
dék

www.kertészem.hu

Sövényvágás • Metszés
Zöldhulladék elszállítás
Permetezés • Gyomirtás

Gyepszell ztetés

MÜLLER SZABOLCS
06 70/ 582-45-45

msz80@hotmail.com

KERTGONDOZÁS

Gond a f nyírás?
Nincs ideje?

Probléma a kert gondozása?

NEKÜNK A BALATON A RIVIÉÉÉÉÉRA ...

BÁBOLNAI POLGÁRÕR EGYESÜLET
Bábolna, Zrínyi utca 15. tel.: 30/621-2011

Sáhó András elnök.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Június 11-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Szentháromság vasárnapja 10.45 szentmise
Június 18-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Úrnapja 10.45 szentmise

Úrnapi körmenet az ácsi katolikus templomnál lesz: 
9.30 órakor

Június 25-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 12. vasárnap 10.45 szentmise

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

A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 18. –   Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 25. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   2. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   9. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 16. –   Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 19.  Vasárnap  15:00 óra
JÚLIUS 2.  Vasárnap  15:00 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész  - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

TÖBB VÉRADÓ KELLENE

Május 25-én került sor az év második véradására Bábol-
nán a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének eseményei 
közt. Ez alkalommal a régi iskola tornatermében nyújthatták 

karjukat az önkéntesek. Az életmentő vért a Megyei Vérellá-
tó Központ vette le. Buza Ildikó helyi vöröskeresztes elnöktől 
megtudtuk: ezúttal 37 véradó jelent meg, akik közül hatan 
nem tudtak vért adni, őket egészségügyi okok miatt eltiltot-
ták a véradástól. Az azonban örömteli, hogy az önkéntesek 
közt három új véradó is volt, de sajnálatos módon még min-
dig az a tendencia, hogy az idősebb korosztály vállalkozik 
a véradásra. A helyi vöröskeresztes szervezet elnöke hang-
súlyozta: több fiatalra volna szükség a véradásokon, mert 
egyre csak fogy a véradók köre. Egyre több az olyan idős 
ember, aki az életkora miatt nem adhat már vért, illetve sok 
korábbi véradó betegsége okán nem lehet felajánló. A helyi 
elnöktől megtudtuk: vérre mindig szükség van. Ideje tehát 
feleszmélni: a véradók felajánlásukkal három embertársuk 
életét mentik meg. 

Legközelebb három hónap múlva lesz ismét véradás vá-
rosunkban, a májusihoz hasonló feltételekkel.

BÚCSÚ EGYHÁZI ÉS VILÁGI SZOKÁS SZERINT
A búcsúi szertartásokat középkortól kezdve az egyes települések védőszentjének emléknapjához legközelebb eső va-

sárnapon tartják napjainkban is. Bábolna katolikus templomának védőszentje Nepomuki Szent János, akit 1729. május 
16-án avattak szentté. A bábolnai hívek május 21-én vasárnapon szentmisén, majd koszorúzással emlékeztek meg a 
védőszentről és Jézus feltámadásáról. A világi szokások szerint ilyenkor búcsút tartanak a már megszokott körhintával és 
vásári forgataggal.

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG AJÁNLÁSAI 

A MOTOROSOK ÉS A KERÉKPÁROSOK RÉSZÉRE
A jó idő beköszöntével egyre több motorost és kerékpárost lát-

hatunk az utakon. Sajnos ennek is köszönhető, hogy megyénkben 
több helyen is történt motorkerékpárosok és elektromos kerékpár-
ral közlekedők által okozott és elszenvedett baleset.

A motorosok és az elektromos, illetve robbanómotoros kerék-
párok a „gépesített járművek” kategóriájának legvédtelenebb kép-
viselői, akiknek a sérülési kockázata közlekedési baleset esetén 
nagyobb, mint a személygépkocsi vezetőké. Ennek oka, hogy 
ezeket a járművezetőket, a gépkocsikban jellemző passzív bizton-
sági eszközök nem védik, így közlekedési baleset esetén testük 
közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy náluk a legfőbb baleseti okok 
az elsőbbségi szabályok megszegése, valamint a szabálytalan 
irányváltoztatás.

Néhány hasznos tanács motorosoknak:
• Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnika-

ilag is megfelelő motorkerékpárt használjon!
• A közúti közlekedési szabályokat maradéktalanul tartsa be!
• A megengedett sebességgel közlekedjen!
• Soha ne üljön motorra, ha nincs biztonságos vezetésre alkal-

mas állapotban!
• Motorozás közben mindig használjon megfelelő védőfelszere-

lést!
Az elektromos kerékpárokat jellemzően az idősebb korosztály 

vásárolja meg. Előfordulhat, hogy a jármű biztonságos kezelése 
nehézségeket okozhat számukra. Egy esetleges közlekedési bal-
eset alkalmával zömében súlyos sérülést szenvedhetnek. Ennek 
egyik oka lehet, hogy az elektromos kerékpárral közlekedőknek 
nem kötelező védő felszerelés használata. A súlyosabb sérülések 
elkerülése érdekében ajánljuk ezek használatát.

Ne feledjék a „látni és látszani” elv életmentő szerepét, fordítsa-
nak gondot láthatóságukra!
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Elballagtak az óvodás kisfocisták. 
Jelképes búcsúztatójukra május 28-
án a Bábolna – Zsámbék bajnoki lab-
darúgó mérkőzést megelőzően ke-
rült sor. A megjelenteket Szilágyi Ág-
nes, a sportcsarnok gondnoka, az ap-
róságok sportéletének nélkülözhe-
tetlen segítője köszöntötte, aki beve-
zetőjében kiemelte: idén már tizedik 
alkalommal ballagnak az ovis focisták. 
A szimbolikus szép alkalmat Veresné 
Szkocsek Mária alpolgármester, Popo-
vics György megyegyűlési elnök, vala-
mint a BSE ügyvezetője, Nagy Lajos is 
megtisztelte.

Szilágyi Ágnes a ballagók elmúlt há-
rom esztendejének kedves történéseit, 
emlékeit is elmesélte a mérkőzés kö-
zönségének, majd büszkeséggel adta 
hírül, hogy a ballagást megelőző duna-
szegi torna népes mezőnyében nyolc 
csapat közt második helyet szerzett a 

bábolnai csapat. Horváth Áron ezen a 
meccsen különdíjat is kapott. 

A szép szavakat és az iskolába ké-
szülő ovis focistáknak szóló gratuláci-

ót követően éremátadó következett. A 
kicsik egyenként vehették nyakukba a 
csillogó érmet, mely az óvodás évek 
során megtanultakat hivatott megőriz-
ni a szép emlékek közt. Az érmeket a 
megjelent prominens vezetők adták át. 

 Szilágyi Ágnes útravalóul úgy fogal-
mazott: első a tanulás, de a sport sze-
retete és művelése sem maradhat ki 
az iskolás évekből. Veresné Szkocsek 
Mária alpolgármester egy tanító mesé-
vel bocsátotta útjára a ballagó óvodá-
sokat, aztán az esemény szervezője, 
Ági néni a város polgármesterének, dr. 
Horváth Klárának az üzenetét olvasta 
fel. Megköszönte az edzők, Csongrádi 
Péter és Róth István munkáját, majd jó 
szívvel buzdította sportszerű játékra a 
ballagó, iskolába készülő kicsiket, Bá-
bolna reménységeit. Az aprótalpú óvo-
dás labdarúgók az ajándékosztást kö-
vetően a bajnoki rangadó játékosait kí-
sérték pályára.

OVIFOCI BALLAGÁS

Új labdafogó háló került a Bábolna 
Városi Sportcsarnokba. A háló cseré-
jét május utolsó napjaiban végezték 
el, a cserére azért volt szükség, mert 
a korábbi hálót a sportcsarnok meg-
nyitása óta használja a nagyérdemű. 
A létesítmény labdafogó hálója tehát 
már megérett a cserére. 

A BSE kézilabda szakosztálya az 
idei TAO sportszer és sporteszköz fel-
használási lehetőségekkel élve pályá-
zott az eszköz cseréjére, és nyert is 

bruttó 405 ezer forintot a célok meg-
valósítására. A beruházás összérté-
ke mintegy 570 ezer forint, melyből a 
fennmaradó összeget a BSE tartalék 
forrásából finanszírozta a vezetés.

Az új védőhálót a győri székhelyű 
Szavill Consulting cserélte, és meg-
erősítését is vállalta egy acél sodrony 
kifeszítésével. Erre azért volt szükség, 
mert a sportcsarnokban aktívan spor-
tolók - főként labdarúgók - nagyobb 
erejű rúgásait nem fékezte megfelelő-

en, a labdát rendszerint a falból kiálló 
csöveket és vezetékeket rögzítő pán-
tokba sodorták, melynek következté-
ben mind a védőháló, mind pedig a 
labdák sérültek.

A falból kiálló konzolokat is lebur-
kolta a kivitelező egy bevonattal.

A labdafogó háló cseréje a sport-
csarnok programját figyelembe véve 
zajlott Szilágyi Ágnes irányító segítsé-
gével.

ÚJ LABDAFOGÓ HÁLÓ PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL
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HORGÁSZVERSENY FELNŐTTEKNEK, GYERMEKNEKHORGÁSZVERSENY FELNŐTTEKNEK, GYERMEKNEK
Ahogy azt a horgászat kedvelői megszokhatták, hagyo-

mányos szezonnyitó horgászversenyre invitálta tagságát 
az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület május 1-jén. A 
Bábolna Város Kupájáért vívott megmérettetésen kizárólag 
az egyesület tagjai vehettek részt, a szervezők nevezési 
díjat nem kértek az indulóktól. A pecás megmérettetésen 
két bottal, és szabadon választható készséggel lehetett 
szerencsét próbálni. Egy halat megtarthattak ugyan a ver-
senyzők, de legtöbben a sporthorgászat íratlan szabályai 
szerint jártak el, inkább visszaengedték a fogást.

A horgászversenyt megelőzően telepítést is végzett az 
egyesület. Berkes István elnök lapunknak elmondta, idén 
már két alkalommal is érkezett ponty a tóba, melyek közt 
kapitális méretűek is akadtak. Ezeket kimondottan kedve-
lik a sporthorgászat művelői, van olyan, amit már több al-
kalommal is kifogtak és visszaengedtek a tóba.

Az egyesület teltházas versenyt bonyolított le, 50 horgász 
igyekezett a legjobb tudását és szerencséjét bizonyítani 
ezen a napon. Kiegyensúlyozott végeredmény született, 
a nevezők nyolcvan százalékának akadt hal a horgára. A 
szervezők az első tíz eredményes horgászt díjazták, a do-

bogós helyezettek értékes jutalmakban részesültek a vá-
ros támogatása révén. A győzelmet Tavaszi Attila szerezte 
meg 20,39 kilogrammnyi fogással, de ő büszkélkedhetett 
a legnagyobb, 9,73 kilós hallal is, így jogosan vihette haza 

Bábolna Város kupáját. A második legeredményesebb 
horgász Bálint János lett 19,14 kg-os teljesítményével, míg 
a harmadik helyen Bajcsai Zoltán végzett 10,26 kg halával. 

A horgászegyesület vezetése számára fontos az után-
pótlás nevelésének kérdése is. Úgy gondolják, már egész 
fiatal korban el lehet kezdeni a gyermekek horgásztudásá-
nak fejlesztését, melyhez hozzátartozik a versenyeztetés 
is. Ezért május utolsó vasárnapján, gyermeknap alkalmá-
ból a legfiatalabb korosztály számára is szerveztek meg-
mérettetést.

A versenyen 12 gyermek vett részt, akiket szüleik és 
nagyszüleik kísértek el. Kitűnő hangulatú gyermeknapi 
versenyt bonyolítottak le, melynek végén minden résztve-
vő etetőanyagot és egy emlékérmét kapott ajándékba. Az 
eredményességet a gyermekek esetében nem csupán a 
súly határozta meg, hanem a darabszámot is figyelembe 
véve pontszám alapján döntöttek a szervezők a helyezé-
sekről.

Az első hat helyen a következők végeztek:
1. Körmendi Luca   1,355 kg,  94 db, 121 pont
2. Burián Patrik   1,38   kg,  88 db, 115 pont
3. Hruskár Roland  1,245 kg,  76 db, 101 pont
4. Hruskár Jázmin  1,035 kg,  79 db,   99 pont
5. Matyikó Noel   1,625 kg,  31 db,   63 pont
6. Heszler Péter   0,96   kg,  43 db,   62 pont

Bábolna SE – FC Bayern München tekemérkőzés
Bábolna, 2017. június 17. 12 óra.

A Bábolna SE tekecsapata évzáró összejövetelén barátságos mérkőzést játszik a müncheni gár-
da ellen. A neves ellenfél dinamikusan fejlődő szakosztály, Németország bajnokságainak több 
szintjén is szerepelnek. A találkozó célja, hogy sportbaráti kapcsolatot építsenek a német klub-
bal, megismertessék őket a hazai tekesport családias hangulatú életével.
A két tekecsapat mérkőzésének létrejötte Tóth Zoltánnak köszönhető, aki a bábolnai tekeszak-
osztály szakmai segítőjeként tevékenykedik, nem mellékesen a Bayern Münchenben tekézik fia, 
Tóth Ádám.
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BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő és fotók: Hantos Péter
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759 
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PINKER Kft . Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.

LABDARÚGÁS: LABDARÚGÁS: A FELNŐTTEK 8. HELYEZETTEK, A FELNŐTTEK 8. HELYEZETTEK, 
AZ U19-ES CSAPAT A 6.AZ U19-ES CSAPAT A 6.

A rájátszás fordulóival folytatódott a megyei első osztályú lab-
darúgó bajnokság. A versenybizottság három csoportra osztotta 
a mezőnyt. A felsőházba Vértesszőlős, Tata, Oroszlány, Kecskéd 
és Nyergesújfalu került. A középcsoportot Sárisáp, Zsámbék, 
Bábolna, Nagyigmánd és Esztergom alkotják, míg az alsóház 
szereplői Vértessomló, Ács és Ete. A csapatok az alapszakasz-
ban megszerzett pontokkal együtt várták a rájátszást. Labdarú-
góink a 8. helyen fejezték be az alapszakaszt, és nyilvánvaló cél-
ként a maximálisan elérhető 6. helyet célozták meg.

Focistáink számára remekül indultak a küzdelmek. Az első ta-
lálkozón, május 7-én legényeink Nagyigmánd együttesét fo-
gadták. A mostani meccsen egy sokkal jobb szellemiségű, mo-
tiváltabb Bábolna lépett pályára, mint korábban. A vendégek 
ívelgetős próbálkozásaival szemben a mieink sokpasszos játé-
ka földön tartott labdákkal jóval hatékonyabbnak bizonyult. Igaz 
ugyan, hogy csak a második félidő hozott gólokat, de Bujáki 
Bence két, illetve László Tihamér egy találatával magabiztosan 
nyert együttesünk. Bábolna SE – Nagyigmándi KSK 3:0. 

Május 21-én Sárisápra látogattak legényeink. Már a mérkőzés 
elején látszott, hogy kitűnő formában játszanak. Csillag Máté már 
a 8. percben megszerezte a vezetést, a hazaiak erre négy perc 
elteltével még válaszolni tudtak. Aztán a félidő hajrájának kezde-
tén Róth István juttatta előnyhöz csapatunkat. A második játék-
részre csupán egy gól maradt, Csillag Máté állította be a győzel-
met jelentő végeredményt. Csongrádi Péter vezetőedző szerint 
még több gólszerzési lehetőségünk is adódott. Elsősorban Ko-
vács Máté került gól közeli helyzetekbe, de sajnos az utolsó pil-
lanatokban rendszeresen rossz döntést hozott, így a lehetősége-
ket nem sikerült gólokra váltani. Sárisápi BSE – Bábolna SE 1:3.

A középcsoport fordulóinak következő mérkőzésén a Zsám-
bék együttese látogatott Bábolnára. A statisztika nem mutatott 
kedvező kilátásokat, hiszen az alapszakasz mindkét találkozó-
ján négy gólos vereséget szenvedtünk tőlük, ráadásul a Magyar 
Kupa megyei selejtezőjében sem sikerült megverni őket. Saj-
nos a korábbi papírforma igazolódott most is, bár Csongrádi Pé-
ter vezetőedző kiélezett csatára számított. Ehhez képest a ven-
dégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, ami 
valamelyest visszavetette focistáink lendületét. Azonban sike-
rült kilábalni a gödörből, és már-már esélyünk lehetett volna az 
egyenlítésre, amikor a játékvezető egy vitatható büntetőt ítélt a 

zsámbékiaknak. A szünetre már két gólos előnnyel mehetett az 
ellenfél. A második játékrészben nagy akarással küzdöttek legé-
nyeink, de a rutinos és jól focizó Zsámbék ellen már csak Müller 
Kristóf szépítő találata adott némi gyógyírt. Bábolna SE – Zsám-
béki SK 1:2.

A rájátszásból még egy forduló van hátra, labdarúgóink június 
3-án az Esztergom otthonában mérkőznek. A találkozónak iga-
zán komoly tétje nincs, hiszen együttesünk a 8. helynél rosszabb 
pozícióban nem végezhet. 

Mindeközben a Magyar Kupa megyei selejtezőiben is szere-
peltek focistáink. A következő eredmények születtek:

WATI Kecskéd KSK – Bábolna SE 2:3
TÉG Felsőgalla – Bábolna SE 3:5.
Bábolna SE – Zsámbéki SK 0:2.
Az U19-es gárda, mely rendkívül fiatal, sok esetben 16 év alatti 

játékosokból áll, az elvártnál jobb helyen fejezte be a bajnokság 
alapszakaszát. Ők a 7. helyről várták a rájátszást a középcso-
portban, ahol Nagyigmánd, Kecskéd, Nyergesújfalu és Orosz-
lány csapata várt rájuk ellenfélként.

A Karvaj Ottó edző által vezényelt legénység Nagyigmánd el-
len kezdett. A mester felemás érzésekkel tekintett vissza a ta-
lálkozóra, ugyanis a mérkőzés nagy részében fiataljaink domi-
náltak. Nagy Barnabás negyedóra elteltével meg is szerezte a 
vezetést, ám a félidő végén a vendégek egyenlíteni tudtak. A má-
sodik játékrész elején ismét az igmándiak zörgették a hálót, a 
folytatásban viszont Müller Kristóf két találatának köszönhetően 
legényeink visszavették a vezetést. Az utolsó negyedórában is-
mét az ellenfél talált a kapuba, s mivel ezt kétszer is meg tudták 
tenni, így szoros mérkőzésen övék lett a győzelem. Bábolna SE 
U19 – Nagyigmándi KSK U19 3:4.

Ezután Kecskédre látogattak ifistáink. Mivel ezen a napon nem 
játszott a felnőtt csapat, a 19 év alatti labdarúgók vállalni tudták a 
szereplést, ezzel is erősítve az U19-es gárdát. Már az első félidő-
ben kitűnően játszottak legényeink, bár ekkor még csupán egy 
gólra futotta Müller Kristóf révén. Aztán a második játékrészben 
hengereltek fiataljaink. Müller Kristóf egy, Marcinkó Bálint kettő 
és Takács Kornél egy találatával hengerelt a csapat. Kecskéd 
KSK – Bábolna SE 1:5.

A rájátszás harmadik fordulójában U19-es csapatunk a Nyer-
gesújfalu együttesét fogadta. A kissé foghíjas bábolnai társaság 
ezúttal bebizonyította, hogy tartalékosan is képes a sikerre. Az 
első félidő közepén még az ellenfél jutott előnyhöz, de három 
perc elteltével Müller Kristóf már válaszolt is a nyergesieknek. A 
második játékrészben kissé felemásan teljesítettek ifistáink, vi-
szont ez nem akadályozta meg őket abban, hogy megszerezzék 
a végső győzelmet jelentő gólt Nagy Barnabás révén. Bábolna 
SE – Nyergesújfalu SE 2:1.

Ezzel a győzelemmel U19-es együttesünk olyan előnyre tett 
szert, mely a tabella 6. helyére sorolta őket, és bármi történjék is 
az utolsó fordulóban, ezt a helyet már nem tudják elvenni tőlük. 
Ifistáink június 4-én az Oroszlány csapata ellen lépnek pályára, 
de Karvaj Ottó edző szerint nem fogják félvállról venni a találko-
zót, egy jó presztízsmeccset fognak játszani.


