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Már 25 éve barátságban
SIEGHARTSKIRCHEN ÉS BÁBOLNA

Sieghartskirchennel 25 esztendeje ápol barátságot váro-
sunk. Ennek ékes bizonyítéka az a testvértelepülési szer-
ződés, mely 25 éve partnerségben tartja a két település 
önkormányzatait, intézményeit, civil szervezeteit és a tele-
pülések lakosságát. Május 12-én tartotta meg Siegharts-
kirchen és Bábolna közös jubileumi ünnepségét városunk-
ban. Bábolna örömmel fogadta az osztrák delegációt, akik 
szombaton a hivatal épülete előtt ültettek facsemetét, amit  
magukkal hoztak ajándékba, barátságuk jelképeként. A fa-
ültetést követően a termelői piac kínálatát is megcsodálták 
a jubileumot ünneplők, majd a Bábolna Nemzeti Ménesbir-
tok Kaszinó épületébe vonultak át, ahol az évforduló tisz-
teletére ünnepi testületi ülésen erősítették meg összetarto-
zásukat. A jubileum összecsengett az Európai Unióhoz va-
ló csatlakozásunk évfordulójával, mely még emlékezete-
sebbé tette az alkalmat. 

Az esemény kezdetén dr. Horváth Klára házigazda pol-
gármester köszöntötte a barátokat, majd a vendéglátót 
követően Josefa Geiger polgármester asszony vette át a 
szót. Mint elmondta, a két elhivatott tanárnő találkozásá-
ból, majd barátságából eredeztethető a testvértelepülési 
együttműködés, mely később a bábolnai és a siegharts-
kircheni általános iskola kapcsolatából nőtte ki magát. A 
partnerséget az akkori polgármester, Kovács József is fel-
karolta, a jubileumi eseményen így ő is felszólalt, idézve a 
régmúltat. 

Az eseményen Josef Ungler volt osztrák polgármester is 
szólt az ünneplőkhöz, ő is megosztotta gondolatait az év-
forduló kapcsán. Akárcsak Johan Höffinger polgármester, 

aki jelenleg parlamenti képviselő Ausztriában. Ő is jelen 
volt az ünnepi eseményen. Felszólalt Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő, aki beszédében úgy fogal-
mazott: 25 év már történelem. – „A történelmet mi magunk 
írjuk, egyénenként, közösségekként, településenként, 
csoportonként, nemzetenként, és a történelmet úgy tud-
juk széppé tenni, ha abban a folyamatban epizód szerepet 
kapunk polgármesterként, képviselőként, gyermek-pol-
gármesterként, közösségépítőként. Olyan ez, mint a sta-
fétafutás, mert csapatjáték, de mégis az egyéni teljesítmé-
nyektől is függ a siker. A testvérkapcsolat alapítói megtet-

ték az első lépést, és voltak annak követői, akik tovább vit-
ték a köteléket, a stafétát a pályán. Több történik ilyenkor, 
mint hogy diplomáciai kapcsolat jön létre a települések kö-
zött, hiszen barátságok születnek, kapcsolatok alakulnak, 
megismerjük egymást, ettől válik értékké a partnerség” – 
fogalmazott a térség országgyűlési képviselő.  

Dr. Veres Zoltán, Komárom-Esztergom megyei jegyző 
régi emlékeiről mesélt, hiszen ő is részt vehetett diákként 
Sieghartskirchenben a német nyelv tanulásában.

Dr. Horváth Klára polgármester köszönetet mondott min-
denkinek, akik tettek ezért a kapcsolatért: a korábbi veze-
tőknek, polgármestereknek, és azoknak, akik a mában is 
ápolják a barátságot, hogy az élő maradjon. A városveze-
tő három momentumot emelt ki a testvértelepülési együtt-
működésből. Az egyik egy labdarúgó-mérkőzés, amely-
ben kikapott Bábolna, a további egy bécsi kirándulás volt 
a spanyol lovasiskolában, a harmadik a borkóstolóval tűz-

delt pannonhalmi közös kirándulás emléke.
A folytatásban került sor a megerősítő doku-

mentumok aláírására – az ünnepi testületi ülés 
záró ceremóniájaként. 

Délután a Szabadidőközpontban folytat-
ták az ünneplést testvértelepülési gálaműsor-
ral, melynek részeként fellépett az osztrák PIG 
BAND együttes, a helyi Tiamo Moderntánccso-
port, a Vadvirág Együttes és a bábolnai Cse-
peredők Néptánccsoport. Ez egyfajta kulturális 
egyveleget alkotva mintázta a települések sok-
színűségét. 

hd
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ÖnkorMányzati híradó
Május 30-án tartotta havi rendes ülését a bábolnai 

képviselő-testület. A szokásos menetrendhez képest 
egy nappal korábban tárgyaltak a képviselők, mert a vá-
ros céges és alapítványi beszámolói határidős jellegű-
ek voltak. 

Az első, szokásos napirendi pontban – mely a két ülés 
közt történt események beszámolóját, a lejárt határidejű ha-
tározatok témakörét és a testületi döntést nem igénylő, bi-
zottsági döntéseket foglalta magában – a Szociális és Ok-
tatási Bizottság által is taglalt Príma-díj jelöléssel is foglal-
koztak. A díjra Bábolnáról a Cseperedők Néptánccsopor-
tot jelölték. 

Az összefoglalóból kiderült, hogy az elmúlt időszakban is 
több intézkedést végrehajtott a hivatal. Sor kerül a sportpá-
lya lelátó és öltöző épületének villámvédelmi kiépítésére. Is-
mét bérbe adja az önkormányzat az épületet a BSE szak-
osztályainak. 

A külső pusztákon murvázták az utakat, valamint a csa-
padékvíz elvezető árkok javítására is kértek be árajánlato-
kat. Kazánt cseréltek az egyik Árpád közi szolgálati lakás-
ban, valamint a szabadidőpark építését figyelő kamera ki-
építéséről is gondoskodott a városvezetés. Szerződött az 
önkormányzat a Google-val, hogy a település frekventált 
épületeit, környezetét, a Ménesbirtokot és az Arborétumot 
fotózzák, és elérhetővé tegyék idegenforgalmi céllal az in-
terneten. Szó volt a hivatali autó vásárlásáról is, mely kap-
csán – megtakarítási szándékkal – változtattak a kiválasz-
tott típuson. A testület jóváhagyta, hogy egy Opel gépkocsit 
szerezzen be a város.  Az okostelefonokra letölthető Bábol-
na Applikáció bevezetése is szerepelt a megtárgyalandó té-
mák közt. Az applikáció a lakosság naprakész tájékoztatá-
sát szolgálja. 

A képviselők foglalkoztak a 2017. évi költségvetés teljesí-
tésével, elfogadták a könyvvizsgálói jelentést és a zárszá-
madási rendeletet. Hasonlóképpen elfogadták a tavalyi évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervet és jelentést is.

A folytatásban a helyi közbiztonság helyzete került a fó-
kuszba, de beszámolt tevékenységéről a helyi polgárőr szer-
vezet is. A beszámolók témakörében a testület azt nyugtáz-
hatta, hogy a település biztonságos, nyugodt légkörű, mely 
köszönhető a kiépített kamerarendszernek is, melynek léte 
visszatartó erő. A beszámolók elfogadását követően a helyi 
szociális hálót vették górcső alá, mely keretében szó esett a 
Komáromi Tám-Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény és 
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről, illet-
ve a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó tájékoz-
tatóját ismerték meg és fogadták el a képviselők. 

Elfogadták a Bábolnai Közhasznú Alapítvány beszámoló-
ját és mérlegét, majd a Tata és Környéke Turisztikai Egye-
sület tavalyi munkájával összefüggő tevékenységek kerül-
tek terítékre. 

Két egybefüggő napirendben szerepelt a Bábolna Város-
gazda Kft. tavalyi munkájának beszámolója, valamint a tár-
saság törzstőkéjének felemelése 200 millió forinttal. Tették 
ezt annak érdekében, hogy a szabadidőparki beruházást – 

mint a jövendőbeli üzemeltető - a Bábolna Városgazda Kft. 
a továbbiakban is finanszírozni tudja. Jóváhagyták a bérleti 
szerződést is, mely a Bábolna Városgazda Kft. és az önkor-
mányzat között lép életbe. 

Idén is a V.E.SZ. Kft. intézkedhet a Kukoricafesztivál kö-
zönségének étkeztetéséről szeptemberben. A cég adta 
ugyanis a legkedvezőbb ajánlatot a feladatra. Idén a vá-
rosünnep öt napig tart, nívós magyar zenekarokkal és is-
mert előadókkal szórakoztatják majd a bábolnaiakat, vala-
mint a messzebbről érkezőket. 

A folytatásban a Dr. Szathmáry Ákos fogszakorvossal kö-
tött feladatátvállalási szerződést módosították és hagyták 
jóvá a képviselők. A napirendi pontról hozott döntés akkor 
léphet hatályba, ha Bana és Tárkány testülete is meghozza 
az ezzel kapcsolatos határozatát.  

Ezt követően a város hitelfelvételi kérelmével foglalkozott 
a grémium. Megkapták a bankok ajánlatát. A soros admi-
nisztratív feladat ezután, hogy a Kincstár felé az önkormány-
zat benyújtsa azt a szerződés-tervezettel és mellékleteikkel 
együtt. Ezután a dokumentumokat a Kincstár kormányzati 
támogatásra is felterjeszti. A hitelfelvétel előkészítését azon-
ban az önkormányzat már megindította. 

Szó volt az általános iskola területén található műfüves 
pálya karbantartásáról is. Ennek kapcsán azt a döntést hoz-
ta a testület, hogy a 2019-ben a TAO támogatási rendsze-
ren keresztül újítja fel a sportlétesítményt a város. Ez azt je-
lenti, hogy a munkálatok finanszírozására az önkormányzat 
a költségek 30 százalékát biztosítja költségvetése terhére, a 
fennmaradó összegre pedig pályázik. 

A grémium elfogadta azt is, hogy a város csatlakozzon a 
megyét átfogó energiastratégiához, ennek okán foglalkoz-
tak a Megyei Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel. A 
grémium hozzájárulásával a város a helyi sajátosságokat is 
kidolgozza, így lehet részese a programnak. 

A következőkben rendezési terv módosítására irányu-
ló árajánlatokról tárgyaltak. A szabályozási tervet idén kö-
telező lesz megújítania a településnek, ezért a hivatal há-
rom árajánlatot kért be a feladat elvégzésére. A képviselők 
a győri Tér-Háló Kft.-t választották a legkedvezőbb áraján-
lat okán. A témában már megtette a hivatal az előkészítő lé-
péseket. Többek között felkeresték a helyi vállalkozásokat, 
hogy őszre egyeztetett, végleges szabályzat lehessen a vá-
ros birtokában. 

Két telekvásárlási kérelmet is tárgyaltak a képviselők. Az 
egyik az Akácfa utcára vonatkozott, a másik a Hetesmajor-
ban kialakításra kerülő, jelenleg közművesítés nélküli terü-
letre. A közművesítés folyamatban van az itt található telkek 
tekintetében. A Patkó utca telkeire pályázó vásárlóktól még 
türelmes hozzáállást kér az önkormányzat, a közművesítés 
elvégzését követően a hivatal megkeresi az érintetteket. 

A bábolnai grémium legközelebb június 28-án ül tár-
gyalóasztalhoz, amikor a 2018. évi költségvetés módosí-
tása, a helyi művészetoktatási intézmény, a Bábolnai Ál-
talános Iskola és a Bábolnai Sportegyesület beszámolói 
kerülnek a képviselők elé. 
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Májusban virágba borult a város. Köszönhető ez annak az 
önkormányzati igénynek, mely minden esztendőben élet-
re hívja a város virágosítását. A munkálatok május köze-
pén kezdődtek. Az önkormányzat finanszírozásában mint-
egy 5400 egynyári virágtő került a város frekventált részeire, 
így például a hivatal elé, az árkádsor előtt található viráglá-
dákba, az üzletsor előtt is díszítik a települést egynyári virá-
gok, valamint a Millennium park, a központi park is kivirág-
zott. Antos Zsófia, az önkormányzat műszaki előadója el-
mondta, a virágokból helyi intézmények is kaptak. A virágo-
sítást a közmunkások végezték, akik többek közt napvirá-
got, kukacvirágot, begóniát és még számos egynyári fajtát 
ültettek a város szépítése érdekében. Új koncepció, hogy 
idén tavasszal petúnia került a körforgalomba, itt, a közpon-
ti parkban és a hivatal előtt beépített locsolórendszerrel őr-
zik meg a virágágyások szép állagát. A város érdeke, hogy 
fagyokig rendezett és virágos legyen Bábolna környezete, 
terei és intézményeinek udvara, hiszen idén a Virágos Ma-
gyarországért programba is benevezett a város. A lakóknak 
nincs más dolguk, mint vigyázni a szép, virágos környezet-
re és gyönyörködni abban.

kivirágzott a település

nyári szüneten az ingyenes gazdasági tanácsadás
Értesítjük az érdekelteket, hogy június, július és augusztus hónapban nem lesz ingyenes gaz-
dasági tanácsadás, legközelebb szeptemberben fordulhatnak problémáikkal a tanácsadókhoz.

letÖlthető  
a bábolna applikáció
A Képviselő-testület döntése alapján az Appentum Kft. 

programozója elkészítette Bábolna város okostelefonos 
applikációját. Az applikáció mind a két domináns mobil-
telefonos platformot (Android, iOs) futtató készüléken el-
érhető lett, így gyakorlatilag minden okostelefonnal ren-
delkező helyi lakos számára nyitva áll a lehetőség az 
applikáció letöltésére, hogy elérje az önkormányzat ál-
tal nyújtott új elektronikus szolgáltatásokat. Az appliká-
ció nem csupán hír- és tartalomközlő szolgáltatás, ha-
nem egy olyan felület is, amelyen a helyi lakosok egy-
szerűen és gyorsan bejelenthetik a helyi közterületek-
kel, közművekkel kapcsolatos problémáikat (probléma-
térkép). Az applikáción keresztül elérhetők a helyi hírek, 
események, a Bábolnai Fórum elektronikus változata, a 
Bábolnai Televízió youtube csatornája, valamint az app-
likációba ágyazott térképen elhelyezésre kerültek a he-
lyi üzletek, közszolgáltatók, üzemek legfontosabb ada-
tai, elérhetőségei. 

Bízunk benne, hogy az applikációt minden helyi lakos 
nagy megelégedésre fogja használni annál is inkább, 
hiszen letöltése, használata ingyenes. Letöltése pofon-
egyszerű: a Google Play, vagy az App Store alkalmazást 
használva a Bábolna szót kell beírni és máris elérhetővé 
válik az applikáció.

Amennyiben az applikációval kapcsolatosan kér-
désük merülne fel, illetve fejlesztési ötletük van, azt 
örömmel vesszük. 

Kérdésüket, javaslatukat az info@babolna.hu e-ma-
il címre, facebook oldalunkra vagy az applikáción ke-
resztül várjuk.

Dr. Bacsárdi József aljegyző

MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT  
BEHARANGOZÓ

Kedves Bábolnaiak, gyerekek, felnőttek és szépkorúak!
Településünk idén ünnepli várossá válásának 15. évfor-

dulóját. Ebből az alkalomból számos egyéb program mel-
lett szeretnénk azt is bemutatni, hogyan is látják az itt élők 
szülővárosunkat, otthonunkat, mit jelent számukra Bábol-
na 2018-ban. Ennek a pillanatképnek az elkészítéséhez 
művészeti pályázati felhívással szeretnénk fordulni fiata-
lokhoz és felnőttekhez egyaránt. 

A pályázatot ősszel 3 kategóriában fogjuk meghirdet-
ni óvodások, iskolások és felnőttek számára, melyen bár-
milyen művészeti alkotással nevezni lehet, legyen az rajz, 
festmény, fénykép vagy videó montázs, vers, novella, de 

akár szobor is. Egyetlen megkötés, hogy az alkotás témá-
ja Bábolna, 15 éves városunk nevezetességeinek, illetve 
mindennapjainak bemutatása legyen.

Időben van mindenki, aki indulni szeretne, hiszen a pá-
lyázat hivatalos kiírására nyár végén kerül sor, míg az el-
készült műveket 2018. október 30-ig várjuk majd Önkor-
mányzatunknál – az alkotástól függően e-mail-ben, levél-
ben, vagy személyesen. Korosztályonként a 3-3 legjobb 
alkotást díjazzuk, de minden pályázót emléklappal is ju-
talmazunk. Az elkészült alkotásokat emellett egy kiállítás 
keretében a helytörténeti gyűjteményben be is mutatjuk a 
nagyközönség számára.

Tehát idő még bőven van a megvalósításra, de már most 
érdemes gyűjteni az ötleteket és szebbnél szebb alkotáso-
kon gondolkodni! Bábolna Város Önkormányzata
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Május 8-án köszöntötték a rendvédelmi szervek munka-
társait: rendőröket, tűzoltókat, polgárőröket Bábolnán. Terí-
tett asztal mellé várták őket a Bástya étterem különtermébe, 
ahol dr. Horváth Klára polgármester méltatta munkájukat, 

ami nélkülözhetetlen a város számára. Felszólalt Czunyiné 
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, aki megköszön-
te azt a tevékenységet, amit a hétköznapokon tesznek a 
település lakóinak biztonságáért. Szót kért Farkas Gábor 
megyei rendőrkapitány is, aki ugyancsak megköszönte az 
esemény létrejöttét, miután számukra ez pozitív visszajel-
zés. Dr. Horváth Klára polgármester beszélt arról, hogy a te-
lepülés iskolás csapata a megyei katasztrófavédelmi vetél-
kedőn nemrégiben első helyen végzett. Ágoston Levente, 
Buza Dávid, Muth Márk, Szabó Taddeus és Várközi János 
alkották azt a csapatot, amely a megyei versenyen Bábolna 
hírnevét öregbítette. Eredményük büszkeség Bábolna szá-
mára. Szó volt az ismét aktívvá váló Bábolnai Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület munkájáról. Ez a civil szervezet pótolhatatlan 
a város életében. Utolsó gondolatként Kéringer Anita ren-
dőr körzeti megbízottat egy szál virággal köszöntötték, aki 
távozik pozíciójából. A város vezetője megköszönte minden 
résztvevőnek az áldozatkész szolgálatot, melynek révén a 
település kiegyensúlyozott, nyugodt és biztonságos.

hd

terített asztalnál kÖszÖntÖtték a rendőrÖket, 
tűzoltókat, polgárőrÖket

Hidaskürtön járt a bábolnai ön-
kormányzat küldöttsége, valamint a 
helyi nyugdíjasok közössége május 
24-én. A testvértelepülésre a regge-
li órákban indult egy busznyi társa-
ság, akiket Hidaskürtön meglepetés 
programok vártak. 

A bábolnai nyugdíjasok nagyon aktí-
vak, és ebbe az is belefér, hogy kirán-
duljanak, barátkozzanak és ápolják a 
testvértelepülési kapcsolatokat. Ezt a 
kellemes hármast élhették meg egy 
szép nyárias napon, amikor eleget te-
hettek a hidaskürtiek meghívásának. 
Az utazókat dr. Horváth Klára polgár-
mester is elkísérte. A városvezető el-
mondta, az Idősek Klubjába is egyre 
többen járnak, fiatalodott, frissült is a 
társaság, így tevékenységükkel gya-
korta kapcsolódnak az önkormányzati 
eseményeken túl más programokhoz 
is önállóan. A bábolnai városvezetés 
számára is fontos, hogy az idősebb 
korosztály megtalálja helyét a helyi ci-
vil életben, ezért támogatja a város te-
vékenységeiket. 

Az élménydús kirándulás alkalmá-
val dr. Horváth Klára polgármester is 
sokat beszélgethetett a bábolnai és a 
hidaskürti barátokkal is, többek közt 
Rózsár Tibor hidaskürti polgármester-
rel. Ez a kapcsolattartás, az együttmű-
ködés ápolása volt tulajdonképpen a 

nap lényege. Rózsár Tibor elmondta, 
idén meglepetéssel készültek, miu-
tán a Hidaskürttől hatvan kilométerre 
fekvő Szomolányi várkastélyhoz szer-
veztek közös kirándulást a bábolnai 
és a hidaskürti nyugdíjas kluboknak. 
A látogatás során a közös múlt, a kö-
zös kultúra megélése mozgatta a szá-
lakat. A hidaskürti Rozmaring klubban 
több mint 20 szépkorú talál folyamatos 
szabadidős elfoglaltságra, akikre nagy 
figyelmet szentelnek az egyébként 
öregedő felvidéki településen. Rózsár 
Tibor azt is elmondta, településükön 
többen vannak a hetven év felettiek, 
mint a 15 év alatti fiatalok. Ezért sokat 
tesznek a fiatalításért, a folyamat meg-
állítása érdekében segítik a családi ház 
építését a családoknak, de település-

fejlesztésre és bérlakások építésére is 
koncentrálnak.

Dr. Horváth Klára polgármester el-
mondta, a nyugdíjasokra Bábolnán is 
különös figyelmet fordít az önkormány-
zat, megtartva azt az egyensúlyt, hogy 
a gyermekek és a családok is érezzék 
a városvezetés törődését. 

A várkastélyban számos kiállítás 
szolgálta az élményszerzést. A nyug-
díjasok láttak például egy babakocsi 
gyűjteményt is, de egy jó sétát is tettek 
a várkastély csodaszép környezeté-
ben. 

A kirándulás a vidék jellegzetes bora-
inak kóstolójával zárult, egy hagyomá-
nyos borospincében pihenték ki a nap 
fáradalmait a hazaút előtt.

Mesés kirándulás hidaskürtÖn
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anyák napi kÖszÖntés
Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték az Idő-

sek Klubjában május 3-án. Az óvodából érkező gyerekek 
ajkán felcsendülő anyák napi versek és mondókák, szív-
ből szóló jókívánságok ünnepi pillanatok voltak a klubban, 
ahol egyébként is mindig szívesen fogadják a gyerekeket. 
Jelenlétük most is bearanyozta a szépkorúak napját, a gye-
rekek bája és kedvessége, aranyos hangjuk és bűbájos 
előadásmódjuk többek szemébe csalt mosolykönnyeket. 
Az óvodások műsorát követően minden klubtagot egy szál 
virággal is megleptek, hogy átérezzék az anyák napja az 
öröm, és a köszönet ünnepe.

kétkeréken a Mesés arborétuMig

Régi hagyománya van a Százszorszép Óvodában a kerék-
páros túrának, melynek célállomása minden esztendőben a 
bábolnai arborétum. Idén is a madarak és fák napjához iga-

zították a családi programot. Május 10-én, napsütéses idő-
ben az óvoda bejáratától indultak a kétkerekűek, az ovisok 
és szüleik a programokat tartogató arborétumig kerekeztek. 
A madárbarát óvoda idén Tóth Gábor, „Állati jó” bemutatóját 
látta vendégül. Az előadó különböző papagájokkal, sólyom-
mal, házi galambokkal, kacagó gerlével, kanárival, kígyóval 
és egy különleges ragadozó madárral, bagollyal érkezett a 
gyerekek közé, akik ámulva figyelték az állatokkal kapcsola-
tos előadást. Tóth Gábor solymász hangos madárcsipogás 
közepette beszélt állatairól, melyekkel örömet okoz min-
denhol, ahová hívják. 

Az óvodában ez a témakör egyébként is a környezeti 
nevelés része, Lipótné Horák Valéria óvodavezető úgy fo-
galmazott, így testközelből is megmutathatják a csöppsé-
geknek mindazt, amiről a hétköznapokon olvasnak, mon-
dókáznak, rajzolnak a gyerekekkel.

lóháton búcsúztak
 Május 11-én a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző 

Iskola és Kollégium végzősei számára is elérkezett a búcsú 
ideje. A négy elköszönő osztály számára egy utolsó osztály-
főnöki órával indult a ballagás napja, majd a népes diákse-
reg lóháton is körbejárta városunkat, elbúcsúzva a lakóktól, 
a település szépségeitől.

 A ballagási ceremóniát idén rendhagyó újdonsággal gaz-
dagították: a végzős osztályok egy emlékoszlopot állítottak, 
melyre patkót szegeltek, szép emléket állítva az itt töltött 
esztendőknek. A lópatkó a szerencsét is szimbolizálja, hi-
szen minden tanár ezt kívánja szeretett diákjainak. 

Az oszlopavatás után a lovaspályán folytatódott az ünnepi 
ceremónia, ahol díszegyenruhában szüleik és hozzátartozó-
ik előtt is elbúcsúztatták a végzősöket. Az ünnepséget négy 
lovasharsonás diák színesítette, akik először debütáltak a 
világhíres, régi hagyománynak örvendő zenekar tagjaiként. 
A lovasiskola szokásaihoz híven az intézmény igazgatója, 
Körmendi Csaba, illetve dr. Horváth Klára polgármester is 
elköszönt a végzősöktől, sok sikert kívánva nekik a továb-
biakhoz. Ezután a leköszönő évfolyam megköszönte a pe-
dagógusok segítő munkáját ás társaik támogatását, majd 
átadták a következő generációnak a zászlót, mely szép 
szimbóluma és hagyománya a ballagási ünnepségnek. Az 
ünnepi ceremóniából a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ta-
nulók jutalmazása sem maradt el. A sok szorgalmas diák 
közül a tantestület két főt külön is kiemelt: Simon Angéla és 

Csató Viktória a Lovász Szakma Kiváló Tanulója országos 
versenyen szép eredményekkel tértek haza, öregbítve ezzel 
az iskola jó hírét. 

A szülőket, hozzátartozókat egy jól megkomponált, zené-
vel gazdagított lovas karüsszellel, illetve fogathajtó és díj-
ugratási bemutatókkal szórakoztatták bemutatva az elmúlt 
esztendőkben szerzett tudásukat. A ballagási ünnepség 
utolsó állomása a Ménesudvar épülete volt, ahol mindenki 
megkapta a nagykorúságot jelképező szalagot, illetve Pett-
kó-Szandtner Tibor szobrát is megkoszorúzták, megemlé-
kezve az iskola névadójáról. 

A búcsúzú diákokat még a vizsgák megmérettetései vár-
ták, majd szakmájukkal a kezükben ki-ki a munka, vagy 
esetleg a továbbtanulás, érettségizés irányába indulhat.
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IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ BÁBOLNÁN
2018. július 1. július 6. között rendezi meg Bábolna Város Önkormányzata a Gyermekönkormányzattal együtt testvér-

településeink fiataljainak találkozóját. Vendégeket várunk Mariagerfjordból (Dánia), illetve Hidaskürtről (Felvidék-Szlo-
vákia), akik a „szociális érzékenység” témája köré épített programsorozaton vesznek részt. A programsorozat első 
napján (július 1.) rendezi meg a Gyermekönkormányzat a hagyományos Szent Iván éji rendezvényét, amely így kiváló 
alkalom lesz az ismerkedésre. Az Ifjúsági találkozón előadásokat, workshopokat szervezünk többek között a hajlék-
talanság, nemzeti kisebbségek problémáinak feltárása érdekében. Reményeink szerint a programsorozat hozzájárul 
ahhoz, hogy a fiatalok újabb barátságokat, új ismeretségeket kössenek egymással. Dr. Bacsárdi József aljegyző

végső MegMérettetés
 A ballagási ünnepség után, május 16-tól megkezdődött a 

vizsgaidőszak a helyi lovasiskola végzősei számára. A há-
rom ballagó osztály 43 tanulója szakmájuk megszerzésé-
nek reményében állt a vizsgabizottság figyelő szeme elé, és 
teljesítette az akadályokat. 

 Körmendi Csaba, a lovasiskola igazgatója elárulta, a di-
ákok komplex vizsgát tehettek, melynek sajátossága, hogy 
a közismereti tantárgyakból nem kellett számot adniuk a 
tudásukról. A megmérettetés szakmai tárgyakból állt, me-
lyeket elméleti is gyakorlati szinten teljesíteniük kellett. A 
vizsga négy fő modulból tevődött össze: a lógondozási, a 
lótenyésztési, lovaglási és fogathajtási ismereteken belül 
az egyes tárgyak több részből épülnek fel, így mindenre 
kiterjedő, átfogó képet adhattak vissza az elmúlt években 
tanultakról.

A diákok tudását négy tagú szakmai vizsgabizottság fi-
gyelte, akik közül három tagot az Agrárkamara küldött, míg 
egyikük az iskola által delegált, a diákok által már ismert 
szakember volt. A lovász szakma megszerzéséért egy alap-
szintű díjlovagló és díjhajtó tudást is el kellett sajátítaniuk, 
mellyel bizonyították, hogy mindhárom jármódban és foga-
ton ülve is magabiztosan uralják a lovakat. 

 A számonkérés három helyszínen zajlott: a fogathajtá-
si és lovaglótudásukat a military pályán, míg a gondozási 
feladatokat az iskola által használt ölbői istállókban kellett 
megoldaniuk. A remek felkészítésnek és szorgalmuknak 
köszönhetően a diákok minden vizsgafeladatot jól teljesí-
tettek, így nem sokára kezükbe vehetik a bizonyítványukat, 
mellyel utat kaptak a munka világába, illetve a továbbtanu-
lás irányába. 

koncertet adtak az alapvizsgázók

Vizsgáztak a zeneiskolások május 24-én. A zenei szakon 
tanuló növendékek vizsgái a hagyományos módon történ-
tek, két részben: elsőként a tanárok előtt, zárt ajtók mögött 
adtak számot tudásukról, majd a művészeti teremben kö-
zönség előtt is bemutatkoztak. Több tanszakon tanulnak a 
hangszeresek, ahol megismerhetik a furulya, a klarinét, a 
fuvola, illetve ütőhangszerek, dallamhangszerek, dobfelsze-
relés, ezen kívül a rézfúvós hangszerek, a tuba, a tenorkürt, 

trombita, a billentyűs hangszerek, zongora, szintetizátor és 
a hegedű hangzásvilágát és rejtelmeit. A művészeti oktatás-
ban négy alapvizsgázó az egész évben tanultakat mutatta 
be koncert formájában délután. A vizsgázók a számadásról 
érdemjegyet kaptak, melyek bekerültek a bizonyítványba is, 
ennek jelentősége, hogy a felsőoktatási intézményekben a 
zenei bizonyítvány nagy előny. 

Bánfi Csaba intézményvezető elmondta, az alapvizsgázók 
immár hat esztendeje jártak a zeneiskolába, tizennyolc éves 
korban a záróvizsga pedig egy alapfokú érettségi szintnek 
felel meg, így érdemes kitartónak és szorgalmasnak lenni. 
A zenei tanulmányoknak tehát súlya van. 

A mostani vizsga az alapvizsgázók számára komoly mér-
földkő volt. Van, akinek ennyi fért az életébe, de a zeneta-
nárok reményei szerint a növendékek nem teszik le végleg 
a hangszert. 

A vizsgázók színes produkciókat állítottak a színpadra, 
melyeket hosszas felkészülés előzött meg. A műveket a ze-
netanárok segítettek kiválasztani, a diák egyéniségéhez és 
tudásához igazítva, ebben már komolyabb műveket felvo-
nultatva. körvonalazódott a hat év alatt megszerzett hang-
szeres tudás.
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Az Országos Mentőszolgálat 1948-ban alakult, en-
nek jogelődje már 1887-től végezte az „embermentést” 
hazánkban. Az európai országok közül másodikak va-
gyunk, akik megszervezték a mentőszolgálatot. Az első 
lófogatú mentőkocsi 1887. május 10-én indult szolgá-
latba, ezért mindig májusban emlékeznek nyílt nappal 
a magyar mentősök. Az OMSZ fennállása is jubileumi 
esztendőt él, hetven esztendeje működik.

Az Országos Mentőszolgálat berkeiben működő vala-
mennyi mentőállomáson nyílt napot tartottak májusban. 
Bábolnán május 11-én nyitották tágra a kíváncsi szemek 
előtt a kapukat. A lehetőséget a helyi óvoda és az iskola is 
kihasználta, így a gyerekek délelőtt szervezetten érkeztek. 
Izgalmas percek vártak rájuk, hiszen volt, aki már az első ál-
lomáson sebesültet imitált, a többiek pedig szakszerű men-
tőápolói segítség mellett kötözték be társuk képzeletbeli 
sebeit. A mentőállomás gépjárműparkja is rendelkezésre 
állt, amelyben bemutatót rögtönöztek a szakemberek. Ta-
kács Imre mentőápoló például a mentőautó hordágyát és 
a jármű valamennyi mentési eszközét megmutatta a gye-
rekeknek. Az óvodások először félve barátkoztak a mentős 

környezettel, majd miután feloldódtak, még a hordágyra is 
felfeküdtek. 

Akadtak babakocsis porontyok is az érdeklődők közt, a 
mentőautó szirénájának hangját már ők is kiválóan utánoz-
ták.

A nyílt nap elsősorban a mentős hivatással járó kulisszatit-
kok feltárására szolgált, azt hivatott bemutatni, hogy milyen 
tevékenységek tarkítják izgalmas munkájukat nap mint nap. 
Haris Róbert mentőállomás-vezető elmondta, a nyílt nap 
során számos fontos információ is elhangzik, például az 
újraélesztéssel kapcsolatban, az ismeretterjesztéssel így a 
nyílt napnak különösen nagy haszna van. Füfa Péter és Nyi-
kus Krisztián rendőr főtörzsőrmesterek kiképzett kutyáikkal 
tartottak izgalmas bemutatót, a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület pedig játékos tűzoltói feladatokba vonta be az 
ifjúságot. 

Haris Róbert mentőállomás-vezető elmondta, a nyílt nap 
egyik fontos haszna, hogy felkelthetik a fiatalok érdeklődé-
sét a mentős hivatás iránt, ami sok szép élményt is tartogat 
a bajtársak számára. Ők mentőkocsiban is vezettek már le 
szülést, és akad köztük olyan mentős is, aki munkaidőn kí-
vül is mentett meg emberéletet.

Játékos kalandozás a MentőálloMáson

 Művészi igényességgel elkészített dísztárgyakat tekint-
hettek meg az érdeklődők május 11-én a Helytörténeti Gyűj-
temény épületében. A Tóth Erzsébet színpompás harisnya-
virágjait bemutató tárlatot dr. Horváth Klára polgármester 
nyitotta meg.

 Az alkotó neve és munkássága nem ismeretlen a helyiek 
számára, hiszen Erzsébet a gyermekkuckó foglalkozások 

vezetőjeként népszerűsíti a kézművességet, illetve papírfo-
nott tárgyaival is bemutatkozott a bábolnai művészetked-
velőknek. Az újonnan bemutatott technikával készült, drót 
alapú, nejlonharisnyákból összeállított egyedi alkotások 
sok száz szorgalmas munkaóra eredményeként jöttek lét-
re. Erzsébet a technikával egy alkotótáborban ismerkedett 
meg, ahol pár éjszaka alatt elsajátította az országos szin-
ten is alig ismert látványos módszert, melynek szépsége és 
egyedisége azonnal elvarázsolta. 

 A tarka szálas és cserepes virágok mellett egy-egy fla-
mingó, illetve hattyú alak is színesítette a gyűjteményt, nagy 
sikert aratva az érdeklődők körében. A dekoratív alkotások 
használati funkcióval is rendelkeznek, hiszen bármelyik 
kompozíció megállja a helyét akár egy esküvőn örökcso-
korként, akár asztaldekorációként is. Így a nagy nap emlé-
kei ilyen formában is megmaradhatnak örökre.

Erzsébet munkáit a termelői piacon is megvásárolhatják 
az érdeklődők, illetve a közösségi felületeken és a honlap-
ján szintén elérhetőek. 

szeMet gyÖnyÖrkÖdtető alkotások
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az ovisok is ballagtak
Május utolsó két hetében a Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde ovis csoportjai ünnepi műsorokkal zárták le a 
nevelési évet. Hat csoportban százhuszonegy kisgyermek 
szerzett örömet szüleinek, hozzátartozóinak és nem utol-
só sorban nevelőinek a délutáni ünnepi alkalmakon. Az év 
során tanult mesékkel, versekkel, mondókákkal és énekek-
kel kápráztatták el büszke nézőközönségüket. A tizenkét 
bölcsődés majd akkor ünnepel, amikor ősszel kiscsopor-
tosok lesznek.

Azok a nagycsoportosok, akik ősztől már iskolapadban 
ülnek majd, külön ceremónián búcsúztak az óvodától. Há-
rom csoport harminchárom ballagó ovisa adott műsort, 
felidézve az intézményben eltöltött két, három, esetleg 
négy évet – bizonyára akadtak többen olyanok is, akik már 
bölcsődés koruktól kezdve töltötték délelőttjeiket az épület 
falai közt. A „Pillangós és a Zöld csoport” nyolc-nyolc ne-
bulója intett búcsút az óvodának, a „Sárga csoportosok pe-
dig teljes létszámmal, tizenheten lépik át szeptemberben az 
iskola küszöbét. Helyettük komplett kiscsoport indul majd 
ősztől, összességében pedig – eddigi információnk szerint 
– huszonhárom gyermeket írattak be az intézménybe.

www.btv.hu

ÖrÖMteli találkozó
 Örömteli találkozásnak adott helyet városunk óvodája 

május 17-én, amikor a hidaskürti testvéróvoda ovisait lát-
ták vendégül. A hosszú évekre visszanyúló baráti viszony 
ápolásáért mindkét intézmény sokat tesz, minden évben 
szakítanak időt a találkozásra. Ezúttal testvértelepülésünk 
apróságai, szüleik és óvónőik készültek nagy lelkesedéssel 
a látogatásra, melynek apropóján a győri állatkertbe is kö-
zösen ellátogattak. 

 Az izgalmas, rengeteg élménnyel szolgáló állatkerti séta 
után a bábolnai intézményben folytatódott a nap, ahol a 
gyermekek egymással is játszhattak, barátkozhattak. Li-
pótné Horák Valéria, a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
vezetője elárulta, az eddigi gyermeknapi hagyományt meg-
törték, és egy egyszerű hétköznapra hívták őket, melyet 
érdekes programokkal igyekeztek színesebbé tenni. Az ál-
latkerti kiruccanás után sétakocsikázással lepték meg őket, 
melyet fülig érő szájjal fogadtak az apróságok. Az arboré-
tum és a város nevezetességeinek szépsége lenyűgözte a 
kicsiket és kísérőiket egyaránt.

 A hidaskürti delegáció 18 ovisa hamar megtalálta a közös 
hangot a helyiekkel. Míg ők játszottak, az óvónőknek is lehe-
tőségük nyílt a szakma örömeiről, kihívásairól beszélgetni, 
megosztani egymással a nevelési módszereket, tapasztala-
tokat. A látogatást nyertes pályázatból finanszírozták, me-
lyen városunk önkormányzatának jóvoltából vehettek részt.

A két intézmény természetesen jövőre is megismétli a ta-
lálkozást, mely a határon túli magyarokkal való kapcsolat 
megerősítésében is nagy jelentőséggel bír. 
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zenétől hangos gyerMeknap az óvodában
Zenés program várt az óvodásokra a gyermeknapon. 

Május 25-én pénteken az óvónők is igyekeztek az óvo-
dások kedvében járni. Az eső kissé átírta a tervezett prog-
ramot, a gyerekekkel beszorultak az intézmény falai közé. 
Bánkódni azonban nem kellett, hiszen itt is kellően vidám 
volt a hangulat. A gyerkőcök a bábolnai zeneiskola művész-
tanárainak jóvoltából egy mesébe ékelt hangszerbemuta-
tót, úgynevezett hangszersimogatót láthattak és hallgathat-
tak. Ennek nem titkolt célja az volt, hogy már most, ebben 
az életkorban felkeltsék a kicsik figyelmét a zene iránt. Az 
előadásban számos hangszert megszólaltattak a zeneisko-
la pedagógusai, akik abban reménykednek, hogy a jövő-
ben az iskolában még viszontlátják az ovisokat. Miután egy 
zeneovis program is körvonalazódik, ezért az ismerkedésre 
így már most sor kerülhetett. 

Ezt követően az Idősek Klubjának két tagja mesével szó-
rakoztatta a kicsiket. A két intézmény kapcsolata rendkívül 
jó és harmonikus, ezért meglátogatják egymást az egyes 
ünnepnapokon. Ezúttal sem érkeztek üres kézzel az asszo-
nyok, hiszen korán keltek, palacsintát sütöttek, hogy finom-
sággal lepjék meg a település legfiatalabbjait. Volt lufihajto-
gatás, és a délutánban is zene várt a gyerkőcökre.

A tornateremben Ágoston Anita énekes előadó is szóra-
koztatta a kicsiket. Az ismert gyermekslágereket hangosan 
és bátran énekelték az óvodások. 

Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, a gye-
rekeknek egy bábolnai felajánló jóvoltából nyalókát is ad-
hattak a kezükbe a hazaútra. Az intézményvezető már azt 
tervezgeti, hogy miként tudná az intézmény az elmaradt 
kültéri programokat a későbbiekben pótolni.

az alsósok és a felsősÖk külÖn ünnepeltek
A nemzetközi gyermeknaphoz igazodva az általános 

iskolában is megtartották a gyermekek jeles ünnepét, 
a gyermeknapot, mely minden alkalommal várva várt a 
nebulók körében, mert jól tudják, hogy ilyenkor minden 
csakis róluk szól.  Május 25-én pénteken az alsós évfo-
lyamokban állt a bál. Az időjárás azonban nem volt ke-
gyes a szervezőkhöz és a kedvezményezett alsósokhoz 
sem, a legtöbb programmal beszorultak az intézmény 
falai közé.

Négyből három tervezett esemény azért így is megva-
lósult. Az egyik kifejezetten a mozgást pártolta, miután az 
iskolában fontos a sport. Első alkalommal szerveztek bu-
borékfocit a kisebbeknek. Molnárné Mészáros Judit peda-
gógus elmondta, egyedül a  lovaskocsikázás maradt ki a 
gyermeknapból. A csillámtetkó és a fagyi azonban minden-
kinek örömet okozott. Némedi-Vida Ingrid hozzátette, a bu-
borékfocit még a tanítók is kipróbálták, mely kellően vicces 

pillanatokat hozott az alsós évfolyam gyermeknapjába. A 
programok célja az volt, hogy a gyerekek jól érezzék magu-
kat a róluk szóló ünnepnapon.

Nem volt más törekvés a felsősöknél sem. A szervezők 
igyekeztek a nagyobbak kedvében is járni, számukra forgó-
színpadszerűen szervezték a programokat, melyből bősé-
ges volt a kínálat.

Veresné Szkocsek Mária pedagógus elmondta, érdekes 
helyszíneken zajlott a nap, mely során volt kamionhúzó 
verseny, buborékfoci, kerékpár ügyességi verseny, célba 
dobás, lekváros kenyér evés, lufifújás és dekorálás. A leg-
nagyobb esőben végül átjutottak a szabadidőközpontba, 
ahol 3D-s mozit nézhettek a felsősök. A film után jégkrémet 
és labdát kaptak a jeles napon. Még, ha kicsit el is áztak a 
fiatalok, így is emlékezetes volt ez a nap. 

A rendezvényt Bábolna és Bana önkormányzata is tá-
mogatta, köszönet érte.
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Két népzenész, Mihó Attila és Nyitrai Tamás koncerteztek 
május 11-én pénteken a Bábolnai Általános Iskola művé-
szeti termében. A Cseperedők Néptánccsoport a Kettős 
hangzat című alkalmat a Közösségek hete elnevezésű or-
szágos programsorozat részeként szervezte meg, mely eu-
rópai uniós háttérrel rendelkező projekt. A Közösségek hete 
arra hivatott, hogy ráirányítsa a figyelmet: a helyi, közösségi 
kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, a 
társadalmi együttműködés fontosságára, az intézmények-
ben működő közösségek tevékenységeire. Ebben a pro-
jektben nyert pályázatot a Cseperedők Néptánccsoport, 
akik úgy gondolták nyertes pályázatuk révén a népzenét 
népszerűsítik az iskolában.

A koncert célja az volt, hogy a népi hegedűjáték sokszínű-
ségét bemutassa, ezért olyan zenei összeállítások csendül-
tek fel a Kárpát-medence ismert és kevésbé ismert tájairól, 
amelyek a hegedűjáték valamilyen speciális hagyományát 
képviselik, vagy éppen olyan felvételek, gyűjtések rekonst-
rukciói, amelyek hatással voltak nagy zeneszerzőink, nép-
zenekutatóink, Bartók Béla vagy Kodály Zoltán munkás-
ságára. Mihó Attila és Nyitrai Tamás két népzenész-virtuóz 
kiváló hangulatú koncerten bizonyították, hogy hangszerü-
ket illetően nagytudásúak és elhivatottak az autentikus népi 
muzsika irányába. Két hegedű, akárcsak a mondás szerint, 
két dudás is nehezen fér el egy csárdában. Az egyébként 
is domináns szólóhangszer most megkétszerezte önmagát, 

és kísérő hangszerek nélkül szólalt meg. A zenészek azt is 
elárulták közönségüknek, ilyen esetben nem lehet pontatla-
nul játszani, mert azt a hallgatóság rögtön kihallja.

A két zenész szorosan köthető a Rojtos együtteshez, mely 
évtizedek óta kísérője a bábolnai tánccsoportnak. Produk-
ciójuk egy sikeres kísérletnek is tekinthető. A koncert része-
ként egy különleges hangszer, a tölcséres hegedű hangja 
is teret kapott, mely hangzásában és látványában is ritka-
ságnak számított. Török Sándor, az esemény főszervezője, 
a néptáncban is jártas szakember méltatta az eseményt, és 
úgy fogalmazott, egy különleges zenei összeállításban volt 
részük.

kettős hangzat, két nagyszerű príMással
A Cseperedők Néptánccsoport szervezésében csendült fel  

a magyar népi muzsika Bábolnán

Az egyik közkedvelt kereskedelmi 
csatorna népszerű tehetségkutatója, 
az X-Faktor szerkesztői hirdettek válo-
gatást településünkön május 25-én. A 
műsor előválogatója ismét bejárja az 
országot új tehetségek után kutatva, 
sőt, még felvidéki településekre is ellá-
togatnak. A Bábolnai Általános Iskola 
művészeti termébe azokat a jelentke-
zőket várták, akik a színpadon, kamera 
előtt képesek megmutatni énektudásu-
kat. A meghallgatást nem kötötték elő-
zetes regisztrációhoz, bárkit szívesen 
láttak. A válogató a jelentkezők bemu-
tatkozásával vette kezdetét, majd sza-
badon választott produkciókkal léptek 
színpadra az énekesek.

Farkas Brigittától, az X-Faktor csapa-
tának jelenlévő szerkesztőjétől megtud-
tuk, ezen a szinten még nem a mentorok 
hallgatják meg a jelentkezőket. A pro-
dukció szerkesztői közül ketten vannak 
jelen a helyszínen egy kamerával, ők 
bonyolítják le az előválogatót. Ők nem 
bírálnak, nem mondanak véleményt, 
az általuk készített felvételt eljuttatják a 

produceri csapathoz, akik döntenek a 
nagy budapesti meghallgatás résztve-
vőiről, ami a tehetségkutató következő 
lépcsőfoka. Sokféle szempontot mér-
legel ilyenkor a zsűri, nyilván rengeteg 
szubjektív tényező szerepel ezek közt. 
A többlépcsős meghallgatási rendszer 
azért is hasznos, mert a jelentkezők fo-
kozatosan szokhatnak hozzá a kamera 
közelségéhez, esetleg a rivaldafényhez, 
melynek során az is kiderül, ki hogyan 
viseli ezt a fajta közeget. Az X-Faktor 
egyik legfontosabb jellemzője a műfaji 
változatosság. A tavalyi évadot tekintve 
Brigitta lapunk számára elmondta, szin-
te minden belefér: a metáltól kezdve a 
popon át a rockzenén keresztül az ope-
ráig mindent be tudott fogadni a ver-
seny. Kicsit sarkítva a dolgot: ha valaki 
bármilyen énekhangot tud produkálni, 
lényegében már versenyben van. Az, 
hogy ő ebből milyen stíluson át milyen 
irányzatban ad elő, már az adott ver-
senyző kreativitásán múlik.

Két versenyzővel sikerült beszélnünk 
a bábolnai eseményen. Ötvös Brigitta 

Ácsról érkezett a meghallgatásra, és 
tulajdonképpen három hete énekel. Ba-
rátja buzdításának engedve lépett szín-
padra, több dallal is készült, elsősorban 
lassú, érzelmes produkciókkal. Felké-
szülése során egy énekes ismerőse 
tanította a hangképzésre, egészséges 
önbizalommal vágott a megmérette-
tés elé. Mint mondta, azt várja a válo-
gatótól, hogy visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, érdemes e folytatnia az 
éneklést.

Bajcsi Barbara három éven keresz-
tül járt zeneiskolába, immár kilenc éve 
énekel. A felvidéki Ekecsen él, jelen-
leg autodidakta módon tanul énekelni, 
amennyire ideje engedi. Őt is egy jó-
barátja inspirálta a jelentkezésre, mint 
mondta, eleinte egy kicsit izgult, de a 
második számot már sikerült oldottabb 
hangulatban előadnia. A népzene és a 
popzene kategóriáit kedveli, a hozott 
dalokat is e kategóriák közül válogatta. 
Továbbjutása esetén reméli, a tehetség-
kutató alkalmat ad énektudása fejlesz-
tésére.

X-FAKTOR első alkalommal válogattak tehetségeket BáBolnán
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Az íróval már néhány évvel ezelőtt találkozhattak a bábol-
naiak, amikor az Anonim drámacsoporttal karöltve tekint-
hettek meg egy érdekes előadást. Vizsy Ferenc tág érdek-
lődési körében, ami a csillagászattól kezdve az irodalmon át 
a műszaki beállítottságig sok mindent magában foglal, min-
dig helyet kapott a versírás, a novellák és jegyzetek papírra 
vetése. A műszaki egyetemen az iskolai lapban már önálló 
rovata volt, később közlekedésmérnökként a vasútnál eltöl-
tött évek alatt is folyamatosan jelentek meg cikkei az aktuá-
lis magazinokban, kiadványokban. A kétezres évek elejétől 
csak újságírással foglalkozik, ekkor gondolta, hogy belevág 
a könyvírásba is, melynek első gyümölcse 2014-ben je-
lent meg, illetve azóta még három. Az első három könyve 
mintegy százötven novellát tartalmaz, melyek az emberek 
mindennapjaival foglalkoznak olykor humoros, helyenként 
fanyar stílussal. Első könyvének sikere kétségtelen, hiszen 
az első kiadás összes példánya elfogyott. Most egy gyer-
mekkönyvvel jelentkezett, mely történeteit az író gyermekei-
vel eltöltött kirándulások, közös kalandok ihlették. Jelenlegi 
mese-missziója során járja a magyar városokat, falvakat, 
illetve Felvidéken is népszerűsíti a magyar mesekincset. Az 
író első két kötetében szereplő novellák valós történeteket 
dolgoznak fel, harmadik kötete, melyet fiával együtt jegyez-
tek, már megjelenik a krimi, a sci-fi, a fantasy, illetve fűsze-
rezték mindezt a műszaki ismereteikkel is. 

Gyermekkönyve egy hangyavilágba kalauzolja az olva-
sókat, melynek hangya lakói tulajdonképpen gyerekek, így 
bármelyik óvodás, kisiskolás könnyen azonosul valamennyi 
történet cselekményével. Az író több mint ezer gyermekkel 
elolvastatta írásait megjelenés előtt, mely kezdetben nyolc 
történettel indult, ami mára húsz kalandos novellára bővült. 
A gyermekek kritikáit szívesen veszi az író, hiszen volt olyan 
története, melyet a nebulók kívánsága szerint formált át a 

kiadást megelőzően. A közös alkotás sikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az októberben megjelent me-
sekönyv novemberben el is fogyott a boltok polcairól. Az író 
jelenleg két fontosabb könyvön dolgozik, mely A nagyapó 
meséi cím alatt egy mesekönyvet, illetve az Ember Isten 
trónusán címmel pedig egy felnőtteknek szóló művet fog-
lal magába. Utóbbiban olyan történetekkel találkozhatunk, 
ahol az ember olyan szituációban találja magát, mely ere-
dendően Isten feladata lenne, így döntenie kell életről, halál-
ról. Ezek lelki folyamatát, feldolgozásának mikéntjét mutatja 
be az író következő műve, mely várhatóan ez év decembe-
rében lesz megtalálható a könyvesboltok polcain.

A rendhagyó író-olvasó találkozót gyermeknapi prog-
ramok is tarkították a könyvtár szervezésében. Volt gyer-
mekkuckó kézműves foglalkoztató, Tóth Erzsébettel, 
aszfaltrajzolás, valamint közösségi főzés, melynek vég-
eredményét, a bográcsban főtt finom egytálételt közö-
sen fogyasztották el a résztvevők.

író-olvasó találkozó: vizsy ferenc úJra bábolnán
A városi könyvtár szervezésében Vizsy Ferenc íróval találkozhattak az érdeklődők május 26-án a Szabadidőköz-
pontban. Az író-olvasó találkozóra elsősorban a legifjabb korosztályt várták, hiszen az író A két hangya kalandja 
című gyermekkönyvével érkezett Bábolnára, de az előadás kitűnő szórakozást nyújtott a felnőttek számára is. 

kÖnyvtárunk 
nyitvatartása:
 Hétfő: szünnap
 Kedd: 12.00–18.00
 Szerda: 12.00–19.00
 Csütörtök: 12.00–18.00
 Péntek: 12.00–19.00
 Szombat:   8.00–12.00

Beiratkozási díj nincs!
Ingyenes szolgáltatások: 

• könyvtárlátogatás, 
• a könyvtár helyben használata, 
• az állományfeltáró eszközök 

használata, 
• információ a könyvtár és a 

könyvtári rendszer  
szolgáltatásairól
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pályaválasztás 
2018

Az általános iskola végzős diákjainak életében a legna-
gyobb kihívás és feladat is egyben, hogy hol folytassák 
tanulmányaikat, milyen pályát válasszanak. Ez ebben a 
tanévben sem volt másként. 21 tanulónak kellett mérle-
gelni és választani. Az első megpróbáltatást a januári írás-
beli felvételi vizsga jelentette magyar nyelv és irodalom 
és matematika tantárgyakból. Itt szembesültek először a 
tanulók azzal, hogy vannak-e hiányosságaik, illetve azok 
milyen mértékűek, hiszen az írásbeli vizsga készségeket, 
képességeket és az elsajátított tudást is méri. A követke-
ző megmérettetést a szóbeli meghallgatások jelentették. 
Márciusban minden középfokú oktatási intézmény kifüg-
gesztette az ideiglenes felvételi jegyzéket. A diákoknak 
ekkor lehetőségük nyílt a továbbtanulásra megjelölt is-
kolák sorrendjén változtatni. Tizenegy diák élt is ezzel a 
lehetőséggel. Április végén, május elején érkeztek meg a 
felvételről szóló tájékoztatók. Három tanuló gimnázium-
ban folytatja tanulmányait, nyolcan szakgimnáziumban, 
tizenegyen pedig szakközépiskolában tanulnak tovább. 
Szakács, pincér, hegesztő, festő, autógyártó, ápoló 
szakmákra, illetve a szakgimnáziumokban informatikai, 
pedagógiai, sport, állategészségügyi ágazatokra nyer-
tek felvételt. Ebben az évben is a győri középiskolákat 
részesítették előnyben diákjaink, hiszen tizenhatan győri 
és öten komáromi tanintézményt választottak.

Szeptembertől új kihívások várnak végzőseinkre, re-
méljük, sikerrel veszik majd az akadályokat. Ehhez kívá-
nok sok sikert, kitartást és szorgalmat.

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

Kedves  
bábolnai fiatalok! 

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ várja 
azoknak a  diákoknak a jelentkezését, akik kö-
zösségi szolgálat címén nyári táboroztatás al-
kalmával szívesen foglalkoznának gyermekek-
kel, vagy segítenék a tanyagondnok munkáját, 
vagy az Idősek Klubjában tevékenykednének. 

Érdeklődni lehet személyesen,  
(Bábolna Zrínyi u. 15.),  

telefonon: 368-467,  
e-mail-ben: csaladsegito@babolna.hu,  

vagy Facebook oldalunkon. 

Berkesné Szűcs Ágnes  

intézményvezető

Bödőcs tiBor: 
addig se iszik

Májusban adták át a Libri 
irodalmi díjat, melynek kö-
zönség nyertese a tavalyi 
évben megjelent „Addig se 
iszik” című mű. Bödőcs Tibor 
korunk egyik legnagyobb hu-
moristája, bár sokan nehezen 
értik meg az intellektuális vic-
cei miatt.

Az „Addig se iszik” egyfaj-
ta irodalmi kritika humoros 
köpenyben. A múlt század 
nagy nevei, mint például Krú-
dy Gyula, Ernest Hemingway, 
Móricz Zsigmond és George 
Orwell mellett megtalálhatók 
mai íróink, költőink is, mint a 

2 éve elhunyt Esterházy Péter, vagy Parti Nagy Lajos.
Egyáltalán nem a megszokott stand up-os stílust kell vár-

ni ettől a könyvtől, nem feltétlenül a poén adja a lényeget. 
Szellemes, sokszor igenis sok odafigyelést igénylő, ironi-
kus kis novellákkal van tele a kötet. Az olvasás után arra 
ösztökéli az embert, hogy még több szépirodalmat vegyen 
kézbe, mivel jelen esetben a feltétlen humor kulcsa az olva-
sottság.

éric sanvoisin: 
a sárkányfiú

Aranyos kis történet, tele 
rövidke fejezetekkel, amit a 
legkisebb gyermekek sem un-
nak meg. Maga a könyv is 60 
oldalt ölel fel képekkel együtt, 
így akár esti mesének is töké-
letes, és a szülők sem fárad-
nak bele a felolvasásba. Bár 
tömören van megírva, egyál-
talán nem összecsapott.

Már 1. osztályosoknak is tö-
kéletes első könyv. Nem csak 
a rövidsége miatt, hanem 
maga a mondatszerkezete is 
egyszerű, és az ő korosztá-

lyuknak is szánták. A szereplők is gyerekek, akik gyerek-
ként is viselkednek, ezzel is közelebb érezhetik magukhoz 
a könyv világát.

A történet végén van egy kis olvasónapló, mely a gyer-
mekek értő olvasásáról segít visszajelzést kapni. A tanulást 
segítő és a szókincs bővítésére is alkalmas feladatokat állí-
tott össze az író.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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Új lakásbiztosítást szeretne?
Akkor a Groupamát keresse!

Állítsa össze Ön otthona 
(melléképülete és garázsa) biztonságát  
a Vesta Lakásbiztosítás segítségével!

Új extra szolgáltatásaink:
–   Elfolyt víz
–   Családi balesetbiztosítás
–   Második orvosi vélemény
–   Temetkezés
–   Házi kedvence balesete, betegsége
–   stb.

Most akár 50%-os kedvezmény!
Címünk:

Bábolna, Mészáros u 9. (a Posta mellett)

ASZTALOS
Egyedi bútorok készítését vállalom.

ÖN MEGTERVEZI, ÉN ELKÉSZÍTEM  
LAKÁSA VALAMENNYI BÚTORÁT. 

Igény szerint látványterv készítése,  
valamint:

– irodabútorok készítése

– nyílászárók és beltéri ajtók beépítése

– laminált parketta lerakása

– kül- és beltéri famunkák gyártása,  
 szerelése

Ingyenes helyszíni felmérés!

Elérhetőség: Bata Máté 
tel.: 06 70/209-1884

e-mail: bata.mate@citromail.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, 
hogy a Bábolnai Általános Iskola

ballagási 
ünnepségét

2018. június 15-én (pénteken)  
17 órakor,

tanévzáró 
ünnepélyét

2018. június 20-án (szerdán) 8 órakor
tartja az iskola sportpályáján.

(Rossz idő esetén a sportcsarnokban 
tartjuk mindkét rendezvényt).

Szeretettel várjuk a szülőket, 
hozzátartozókat  

és minden kedves vendéget!

szabadidőkÖzpont
2943 Bábolna, Béke u. 8.
Pábli Zsolt (üzemeltető)

Tel.: 20/983-5043

tekepálya:
• 1500,- Ft/óra/pálya 
• Előzetes bejelentkezéssel! 

edző és fitness tereM:
Nyitva tartás: 
• hétfő – vasárnap: 16.00–22.00 
• kedd és csütörtök  9.00–12.00
• Havi bérlet: 4500,- Ft
• Napijegy: 600,- Ft

színháztereM (267 férőhely): 
Alkalmas különböző rendezvények  
megtartására (színházi előadások,  
koncertek, zenés-táncos produkciók 
stb.)
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neM voltunk seM búsak, seM bánatosak a búbánat-vÖlgyben…
A januárt követő 

hosszú kihagyás 
után – végre – kis 
csapatunk május 
utolsó szombat-
ján a parkolóban 

várakozó buszba cihelődött. Örültünk, 
hogy az elmúlt téli hónapokkal egye-
temben elhagytuk a náthát, az influ-
enzát, a derékfájást, az orrfolyást, stb. 
Annak még jobban örültünk, hogy egy 
jó program ígéretében találkozhattunk 
és ehhez egy kitűnő időjárás mutatko-
zott. Az is külön öröm volt, hogy három 
friss, új társ is jelentkezett! Megkezd-
tük utunkat Esztergom felé, Pilisszent-
lélek irányába.

Pilisszentlélek központjából 10 óra 
magasságában libasorba fejlődve 
megkezdtük kapaszkodásunkat a Pá-
losok kolostorának romjaihoz, ami egy 
gyönyörűen karban tartott, hatalmas 
tisztáson terült el. Némi ejtőzés, fotóz-
kodás után folytattuk a Pilis lombbal 
borított dimbes-dombos erdejének 
meghódítását! Az igazság az, hogy 
eleinte jobbára emelkedőket kellett 
leküzdenünk, amit kissé nehezített az 
előző napon leesett nagy mennyiségű 
csapadék! Szerencsére viszont, az elő-

ző időszak jellemzően aszályos volta 
az aranyat érő májusi esőből sokat fel-
szívott, bár az erdei összefolyásokon, 
a laposabb részeknél bizony sárban 
caplattunk. A kánikulát viszont szeren-
csére nem érzékeltük, mivel gyönyörű, 
árnyas turista utak kanyarogtak szinte 
az egész területen. A fakitermelők által 
otthagyott farakásokon meg-megpi-
henve, nevetgélve vártuk össze ese-
tenként a teljes csapatot.

Kiérve az erdőből valóban egy völgy-
be – a Búbánat-völgybe – érkeztünk és 
40 perces betonúti séta után egy szé-
pen gondozott halastó mellett működő 
vendéglátó ipari egységnél frissítettük 
fel magunkat, töltöttük fel az időköz-
ben kiürült palackjainkat. A tavat úgy 
lehet elképzelni, mint a mi Ölbői-tavun-
kat, csak közvetlenül a hegyek koszo-

rújában. Az erőt adó pihenő után még 
két tavacska mellett elsétálva örömmel 
és jóleső fáradtsággal foglaltuk el a 
ránk itt várakozó autóbuszunkat. Haza 
indultunk, de még megálltunk Komá-
romban a Molnár Cukrászdánál desz-
szertezni.

Összegezve elmondható, hogy kitű-
nő időben, pompás programon vehet-
tünk részt. A megtett 15,5 km – és a 
több hónapos kihagyás – bizony érez-
tette a hatását a mozgásszerveinken!

Jelen kirándulás alatt mód volt meg-
beszélni a jövő havi bicikli túra, illetve 
az augusztus 25-i ausztriai buszkirán-
dulás lényeges tudnivalóit, melynek 
részleteit, a jelentkezés feltételeit kér-
jük figyelemmel kísérni a Mérföldkő 
híradásaiban! Katona László

Minden év május 31-én a WHO és partnerei a Dohányzás-
mentes Világnap segítségével kívánják felhívni a figyelmet 
a dohányzás okozta egészségi és egyéb kockázatokra, va-
lamint a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítását 
elősegítő beavatkozások szorgalmazására.

2018-ban a Dohányzásmentes Világnap a dohányzás 
szív- és érrendszeri egészségre gyakorolt hatásaira össz-
pontosít világszerte.

Célja, hogy kiemelje a kapcsolatot a dohánytermékek 
használata és a szív-érrendszeri betegségek között és nö-
velje a lakossági tudatosságot a dohányzás és a környezeti 
dohányzás kardiovaszkuláris egészségre gyakorolt hatása-
iról.

A szív- és érrendszeri betegségek világszerte több ember 
halálát okozzák, mint bármely más halálok. A dohányzás 
és a környezeti dohányfüstnek való kitettség - passzív do-
hányzás - az összes szív- és érrendszeri betegség okozta 
halálozás körülbelül 12%-áért tehető felelőssé. A szív- és ér-
rendszeri betegségek második legfontosabb oka - a magas 
vérnyomás után – a dohányzás.

A dohányzás globális elterjedése következtében évente 
több mint 7 millió ember hal meg, akik közül közel 900 000 
nem dohányzó, a környezeti dohányfüstnek való kitettség 
következményeibe hal bele. 

A dohányzással összefüggésbe hozható halálokok cso-
portjába a WHO adatbázisát figyelembe véve a következő 
halálokok tartoztak:
• Ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata
• Gége, légcső, hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata
• Nyelőcső rosszindulatú daganata
• Ischaemiás szívbetegségek
• Agyér betegségek
• Krónikus alsó légúti megbetegedések

A 2007-2015. közötti időszakban a dohányzással ösz-
szefüggésbe hozható halálozások időbeli alakulása tekin-
tetében megyénkben az országos halálozáshoz hasonló 
tendenciát figyelhettünk meg, azonban elmondható, hogy 
az utolsó vizsgált évben az országos halálozáshoz képest 
mindkét nem esetében kedvezőtlenebbek az eredmények.

Az összesített halálozáson belül kiemelt figyelmet érde-
mel a 65 év előtt bekövetkezett halálozás, illetve a férfiak 
fokozottabb érintettsége, mely megelőzhető lenne.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/

content/dohanyzasmentes-vilagnap

dohányzásMentes világnap – 2018. MáJus 31.
a dohányfüst károsítJa a szívét - válassza az egészséget a dohányzás helyett!
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búcsú a szokások szerint
A búcsúi szertartásokat középkortól kezdve az egyes te-

lepülések védőszentjének emléknapjához legközelebb eső 
vasárnapon tartják napjainkban is. Bábolna katolikus temp-
lomának védőszentje Nepomuki Szent János, akit 1729. 
május 16-án avattak szentté.

A szentről idén is megemlékeztek a bábolnai hívek. Május 
20-án pünkösd vasárnapon Varga Imre katolikus plébános 
tartott szentmisét, majd a pünkösdi szentmisét követően 
koszorúzásra került sor a templom bejáratánál található 
szobornál, melyet Nepomuki Szent Jánosnak állíttattak.

A világi szokások szerint is ünnepelhettek a bábolnaiak, 
hiszen idén sem maradt el a körhintázás, és egyéb szórako-
zást szolgáló program a búcsúban, melytől idén is hangos 
volt a városközpont.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Június 17-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 11. vasárnap 10.45 szentmise
Július 1-jén vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 13. vasárnap 10.45 szentmise

Ácsi Katolikus Templom
Június 10-én vasárnap 14.00 ünnepi szentmise 
Ezüstmise 
Június 23-án szombaton 18.00 szentmise 
Évközi 12. vasárnap 

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 17. –   Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 24. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   1. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   8. –   Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 16. –   Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 17.  Vasárnap  15:00 óra
JÚLIUS 1.  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.

Öt úJ véradó MáJusban
Május 31-én ismét váradásra toborozta a Magyar Vörös-

kereszt Bábolnai Szervezete a helyi véradókat a régi iskola 
felújított épületébe. Köztudott, hogy egyetlen véradó három 
ember életét mentheti meg, ezért szervezői oldalon mindig 
kíváncsian várják, hogy mennyi önkéntest tudnak megszólí-
tani a véradó alkalommal. 

Buza Ildikótól, a véradások helyi szervezőjétől megtud-
tuk, felhívásukra ezúttal 37 fő jelent meg, mely létszám saj-
nos jóval alulmaradt az átlagosnál. Ennek legfőbb oka az 
lehetett, hogy május végén volt már egy véradó esemény 
városunkban az IKR berkeiben is, ahol több olyan önkén-
tes is megjelent, akik a Magyar Vöröskereszt felhívására 
adtak vért az eddigiekben. Buza Ildikó elmondta, két véra-
dás között azonban legalább két és fél hónapnak el kell tel-
nie, ezért estek ki néhányan a megszokott véradói körből. 
Örömteli azonban, hogy a vöröskeresztes alkalommal öt új 
véradót köszönthetett a helyi szervezet, akik remélhetőleg a 
jövőben is élnek az életmentő véradás lehetőségével.
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A megyei első osztályú labdarúgó 
bajnokság 26. fordulójában együtte-
sünk Ácson vendégszerepelt. A tabella 
14. helyén álló vendéglátókkal szem-
ben általában szomszédvári rangadó-
kat vívnak focistáink, függetlenül attól, 
mekkora különbség van a tabellán el-
foglalt helyezések közt. Ezúttal is ke-
ményen küzdött az Ács, de legényeink 
játékban jóval többet tudtak nyújtani. 
Kovács Máté már a 3. percben meg-
szerezte a vezetést, amit Tímár Dáni-
el az első negyedóra végén megtoldott 
még eggyel. Egy kontratámadásból a 
hazaiak szépíteni tudtak a 33. percben, 
ami valamelyest felhozta az Ács együt-
tesét. A 71. percben Bukovics Máté ré-
vén sikerült növelni a bábolnai előnyt. 
A sok kimaradt helyzet következtében 
nem növekedett tovább az előny, de 
focistáink így is magabiztos győzelem-
mel távozhattak.

Ugyanígy tettek U19-es focistáink is, 
de ők gólzáporos mérkőzésen diadal-
maskodtak. Az eredménnyel elégedett 
volt Marosi László edző, a játékkal már 
kevésbé. Szerette volna, ha kicsit kom-
binatívabban fociznak ifistáink, de min-
denképpen fontos győzelemnek ér-
tékeltek a találkozót. Ácsi Kinizsi SC 
– Bábolna SE 1:3, U19 3:10.

Elhalasztott mérkőzést pótoltak fel-
nőtt labdarúgóink május 9-én szer-
dán, hazai pályán fogadták a tabella 
2. helyezettjét, a Zsámbék együttesét. 
A hétközi találkozó miatt több megha-
tározó játékos is hiányzott csapatunk-
ból, de a pályára lépett gárda mindent 
megtett, hogy megoldja feladatát. A 
szokásos szép játék és kihagyott zic-
cerek után azonban a vendégek talál-
tak egy gólt. Legényeinknek ezután is 
több lehetősége nyílt az egyenlítésre, 
de a helyzeteket nem sikerült értékesí-
teni, így a Zsámbék örülhetett a 3 pont-
nak. Bábolna SE – Zsámdéki SK 0:1.

A 27. fordulóban, május 13-án a már 
bajnoknak tekinthető Komárom látoga-
tott Bábolnára. A bajnokság kiemelke-
dő csapata ellenfeleinek nem ritkán 10 
feletti gólokat rúg, ezért együttesünk 
egyértelműen a védekezésre helyezte 
a hangsúlyt. A vendégek könnyedén, 
magabiztosan játszottak, míg legénye-
ink igyekeztek az ellenfél támadásaiból 
megszerzett labdákkal gyors ellenak-

ciókat indítani. A Komárom már a 8. 
percben megszerezte a vezetést Soly-
mos Zoltán révén, majd 6 perc múlva 
védőink gyűrűjében ismét ő iratkozha-
tott fel a gólszerzők listájára. Az első fé-
lóra végéhez közeledve találtak be is-
mét a vendégek, ezúttal Módi Viktor 
16 méteres lövése zörgette a bábolnai 
hálót. A 63. percben védelmünk asz-
szisztálásával újra Solymos Zoltán nö-
velte a komáromiak előnyét, végül 10 
perc múlva Kovács István szerzett lab-
dát védőnktől, majd 16 méterről bom-
bázott a kapuba. Bábolna SE - Komá-
rom VSE 0:5.

U19-es labdarúgócsapatunk az Ete 
gárdáját fogadta. A tabellán 3. vendé-
gek kitűnő egyéni teljesítményt nyúj-
tó csatárai hamar megmutatták orosz-
lánkörmeiket, de focistáink kemény 
és hatékony védekezése megnehezí-
tette dolgukat. A mieink taktikus csa-
patjátékkal, összehangolt labdarúgás-
sal igyekeztek hatékonyak lenni, míg a 
vendégek támadójátékosaik egyéni tu-
dásával próbálták megnyerni a mérkő-
zést. Ebből a csatából mintegy fél óra 
elteltével elsőként az Ete volt eredmé-
nyes Proceller Krisztián révén. Az első 
félidő vége előtt 5 perccel Antal Krisz-
tián futotta le az ellenfél védelmét és 
magabiztosan lőtt a hálóba, mellyel 
egyenlíteni tudott. A második játék-
részben sem bírtak egymással a csa-
patok, majd a 78. perc ismét a vendé-
gek vezetését eredményezte, ezúttal 
Farkas Zoltánt nem tudta tartani védel-

münk. Ifistáink nem adták fel, 4 perc 
elteltével ismét Antal Krisztián kapott 
középen remek labdát, amit a kapus 
mellett elhúzva továbbított a hálóba. 
Bábolna SE - Etei SE 2:2.

Ismét szép játékkal rukkolt elő labda-
rúgócsapatunk Vértesszőlősön a baj-
noki szezon 28. fordulójában. Sajnos a 
jó focihoz eredményesség nem társult, 
a hazaiak viszont két góllal is bevették 
a bábolnai hálót. Az U19-es gárda ez-
zel szemben nagyarányú győzelmet 
aratott sereghajtó ellenfele otthoná-
ban. Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 
2:0, U19 0:7.

Az utolsó előtti fordulót bonyolítot-
ták le május 27-én a megyei első osz-
tályú labdarúgó-bajnokságban. Együt-
tesünk a sereghajtó Bokod gárdáját 
fogadta, akik már eleve kevés játékos-
sal érkeztek. A felnőtt csapat mind-
össze egy cserével tudott kiállni, az 
U19-es mérkőzést pedig az ellenfél le-
mondta, mert nem tudtak elegendő fo-
cistát pályára állítani. A felnőttek talál-
kozója papírforma szerint kezdődött, 
a vendégek védekeztek, a mieink pe-
dig igyekeztek feltörni középen tömö-
rülő védelmüket. Kalamár Lajos már 
a 9. percben megszerezte a vezetést 
11-esből, miután Valkó Miklóst buktat-
ták a büntetőterületen belül. A második 
találat Horváth Dominik érdeme volt, 
aki először mutatkozott be jobbolda-
li középpályásként és gólszerzőként. 
Öt perc elteltével Valkó Miklós 18 mé-

labdarúgás: 

a 8. helyért Játszottunk nagyigMánd ellen

(Folytatás a következő oldalon.)
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Utolsó fordulójához érkezett május 
5-én az NB I-es tekebajnokság. Együt-
tesünkhöz nem kisebb ellenfél érke-
zett, mint a második helyezett Nagy-
mizdó gárdája. Igazi presztízscsatának 
ígérkezett a találkozó, hiszen egyik 
csapatnak sem okozott volna kárt egy 
esetleges vereség, bár a mieink győ-
zelme esetén a hatodikról az ötödik 
helyre léphetnek előre – ha minden 
egyéb körülmény is ideálisan alakul. 
Az első kör után a csapatpontokat néz-
ve még döntetlen volt az eredmény 16 
fás bábolnai előnnyel. A második kört 
már 3:1-es vezetéssel és 70 fa előny-
nyel zárták tekéseink, ami a végjáték 
előtt magabiztos előnynek számított. 
A vége egy kicsit talán nehezebben 
ment, de egy csapatpontot itt is sike-
rült behúzni, sőt, játékosaink a faelőnyt 
még néggyel megtoldották. Az ifjúsá-
gi csapat is sikerrel zárta a mérkőzést, 
Burián Dávid és Katona Péter 1:1-es 
döntetlen után több ütött fával tudott 

nyerni. Bábolna SE – Topidó Nagy-
mizdó SE 6:2, ifi 3:1.

Skuba István szakosztályvezető ösz-
szegezve az NB I-es tekecsapat telje-
sítményét kellemesen csalódott a sze-
zon befejezését illetően. Év elején még 
azt nyilatkozta, hogy a bennmaradá-
sért küzdenek, de a remek tavaszi sze-
replés rácáfolt kijelentésére. Kis sze-
rencsével még feljebb is végezhettek 
volna a tabellán, de a középmezőny-
nyel elégedett lehet. Végül húsz leját-
szott mérkőzésből tíz győzelmet arat-
tak, egy végződött döntetlennel és 
kilenc alkalommal szenvedtek vere-
séget, ami a hatodik helyre volt ele-
gendő. Eredményeik szinte tökélete-
sen megegyeznek az ötödik helyezett 
Herendével, csupán minimális különb-
séggel szorultak mögéjük. A szakosz-
tályvezető külön büszke arra, hogy a 
csapat a tavaszi szezon összes hazai 
mérkőzését megnyerte, ami kimagas-
ló eredménynek számít. Egy szomo-

rú ténnyel azonban szembe kell nézni-
ük, miszerint Kiss Norbert, az együttes 
meghatározó játékosa ősztől vissza-
megy korábbi egyesületéhez, a szu-
perligás Győrszolhoz, ami komoly 
veszteség lesz a jövőben. Az ifjúsá-
gi gárda a korábbi évekhez képest ki-
csit gyengébben szerepelt, de az ott 
szereplő játékosok alkalmanként már 
a felnőtt csapatot erősítik. Sok mérkő-
zést játszott Burián Dávid, és komoly 
fejlődésen ment keresztül, Katona Pé-
ter. Ő kitartásával és szorgalmával az 
utánpótlás húzóemberévé nőtte ki ma-
gát. Az együttes a bajnokság hetedik 
helyén végzett.

Ezzel azonban még nincs vége. A te-
keszövetség vezetése 2005 után, hosz-
szú szünetet követően ismét útjára 
indította a Magyar Kupa versenysoro-
zatot, melybe a bábolnai tekecsapat is 
benevezett. A selejtezők lebonyolításá-
nál a résztvevő együtteseket területi el-
helyezkedésük szerint sorsolták ösz-
sze, a csapatok négy-négy játékossal 
mérkőznek. Legényeink első körben 
az Oroszlány gárdáját kapták ellenfél-
ként, akik az NB I. keleti csoportjának 
második helyezettjei voltak. Skuba Ist-
vántól megtudtuk, korábban többször 
megmérkőzött egymással a két együt-
tes, de bábolnai sikernek még nem 
örülhettek. Az első találkozóra Bábol-
nán került sor május 24-én. Tekéseink 
kitűnően játszottak és meglepő fölény-
nyel verték ellenfelüket 5:1 arányban. 
A visszavágó előtt még nyitott volt a to-
vábbjutás sorsa, de legényeink nagy 
küzdelemben az oroszlányi pályán is 
győzelemmel zárták a mérkőzést, ez-
úttal 4:2-re. Összesítésben tehát a Bá-
bolna jutott tovább a Magyar Kupa 
következő fordulójába, ahol már a leg-
jobb négy közé jutás a tét.

teke: 

az nb i-ben 6. hely, a kupában bárMi lehet

teres szabadrúgását próbálta védeni 
a bokodi kapus kevés sikerrel, az első 
félóra végéhez közeledve pedig Bujá-
ki Bence növelte immár négy gólra a 
bábolnai előnyt. Ezzel hosszú időre vé-
get vetettek legényeink a találatok so-
rának, visszavettek a tempóból, altató 
stílusú, passzolgatós játékukba saját 
maguk aludtak bele. Ezt kihasználva 
a vendégek robbanékony, gyors csa-
tárai meglepték védelmünket, és a 33. 

percben szépíteni tudtak. A második 
játékrész ugyanúgy folytatódott, ahogy 
az első abbamaradt. A Bokod kihasz-
nálva a lelassult bábolnai játékrend-
szert a 49. percben ismét bevette a ha-
zai hálót, közel tíz perc múlva pedig 
egy gyors ellentámadásnak köszön-
hetően már egy gólra közelítette meg 
együttesünket. Ezen a ponton már el-
jött az idő, hogy csapatunk megint fel-
gyorsítsa a játékot. A váltás eredmé-
nye sokat váratott magára, Magyar 

Patrik a 71. percben tudta bevenni a 
bokodi hálót. A vendégek az eddiginél 
még nehezebb helyzetbe kerültek, mi-
után egyik játékosuk a kiállítás sorsá-
ra jutott. Öt perc elteltével egy elcsípett 
labda révén ismét Valkó Miklós növel-
hette a bábolnai előnyt, majd alig egy 
perc múlva megint ő volt eredményes, 
ezzel beállítva a találkozó végeredmé-
nyét. Bábolna SE - Bokod Transinter-
top 7:3.

(Folytatás az előző oldalról.)
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Április első hétvégéjén tartotta 
szezonnyitó versenyét az Ölbő tavi 
Aranyhal Horgászegyesület, majd 
május elsején ismét a tópartra vár-
ták a pecásokat. Ez az évtizedekre 
visszanyúló hagyományos megmé-
rettetés a tradíciók szerint történik, 
kifejezetten a tagság számára ren-
dezik. A nagy fogás reménye sok 
horgászt csalogatott az Ölbői-tóra, 
harminckilencen versengtek Bábol-
na Város kupáiért és az értékes dí-
jakért. 

A versenyszabályzat valamelyest el-
térő a profi versenyekétől. Két bottal 
és kétféle készséggel is lehetett hor-

gászni, illetve minden résztvevő egy 
méretes halat megtarthatott a ver-
senyt követően az éves halkvóta ter-
hére. A fogási eredményt összessé-
gében jónak értékelte Berkes István, 
az egyesület elnöke. A tó bővelkedik 
halakban, hiszen tavasszal mintegy 
negyven mázsát telepítettek. Méretes, 
átlagosan 3,5 kg-os pontyok kerültek 
a vízbe, de a ragadozók kedvelői sem 
panaszkodhatnak: fellelhető csuka és 
süllő is. A verseny során egy-két hal 
mindenkinek akadt a horgára, viszont 
az első három helyezett bőven 30, il-
letve 20 kg fölötti teljesítménnyel di-
csekedhetett. Három darab kapitális 
méretű pikkelyes is partra került, ezek 
közül a legnagyobb 10,3 kg, a másik 
kettő 9 és 7,6 kg-os volt. 

Az eredményhirdetés is bőkezű volt 
az ünnepnapi horgászversenyen. Az 

eseményen dr. Horváth Klára 
polgármester is részt vett, aki 
Bábolna Város kupáit adhat-
ta át a legjobbaknak. Ezúttal 
a bőséges szponzori kínálat-
nak köszönhetően az első 
tíz helyezettet részesíthet-
ték tárgyjutalomban. Az idei 
verseny első helyét Bajcsai 
Zoltán nyerte el 37,39 kg-
os teljesítménnyel, második-
ként 26,83 kg-mal Körmen-
di László végzett, a harmadik 
helyet pedig Hollósi Zoltán 
szerezte meg 25,86 kg hal-
lal, ráadásul ő fogta ki a leg-
nagyobb példányt is, melyért 
különdíj járt.

A gyerkőcöket csábítot-
ta az Ölbői-tóra május 27-
én az egyesület vezetősé-

ge, ugyanis immár hagyományosan 
minden esztendőben megrende-
zik a gyermeknapi horgászversenyt. 

Két kategóriában 26-an neveztek, a 
horgászpalánták szép díjakért ver-
sengtek. Az egyesület titkára, Lőrik 
Marcell fontosnak tartja a horgászat 
népszerűsítését a gyermekek köré-
ben. Mint mondta, előfordulhat, hogy 
a most versengő gyermekek határoz-
zák majd meg évtizedek múlva a helyi 
horgászat sikerességét. A népszerűsí-
tő munkát a vezetőség évekkel ezelőtt 
elkezdte, és úgy tűnik, tevékenységük 
eredményre vezetett.

Az idei évben először volt lehetősé-
gük, hogy két korosztály számára ren-
dezzenek megmérettetést. Egy pályá-
zatnak köszönhetően a MOHOSZ-tól 
értékes díjakat kaptak, így 10 éven 
aluli és 10-14 éves közti korosztály 
számára hirdethették meg a versenyt. 
Ráadásul a jelentkezők száma is ma-
gas volt, így 13-13 fővel indulhatott a 
négy órás gyermeknapi horgászat. 
Külön érdekesség, hogy 10 kislány 
is botot ragadott, akiket elsősorban a 
pecás apukák szoktattak a vízpartra. 

horgászok versengtek: 
a felnőttek Mellett az utánpótlás is lehetőséget kapott

(Folytatás a következő oldalon.)
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A Bozsik program U7-es és U9-es 
korosztályának szezonzáró esemé-
nye zajlott május 20-án a Bábolna SE 
sportközpontjában. A szombati tor-
nán 34 csapat mintegy 150 játékospa-
lántája rúgta a bőrt benépesítve a ha-
talmas gyepszőnyeget.

A Bábolnára rendszeresen vissza-
térő esemény 17 település csapatait 
szólítja meg a játék örömével. A ko-
rábbi évekhez hasonló rendszerben 
zajlottak a program szezonjában a 
fesztiválrendezvények, a két korosz-
tály számára immár állandó helyszín 
volt Bábolna. Az alközponti fesztivál 
egyesítette a komáromi alközpont kis-
béri, komáromi és bábolnai csoport-
ját, melynek eredményeképpen valódi 
sportfesztivál-hangulatban játszhattak 
örömfocit a legifjabb labdarúgó cse-
meték. Bakonyszombathely, Bakony-

sárkány, Császár, Kisbér, Réde, Ete, 
Bábolna, Nagyigmánd, Ászár, Bana, 
Tárkány, Ács, Komárom, Koppány-
monostor, Almásfüzitő és Mocsa ifjon-
cai élvezhették a sportos, napsütéses 
szombat délelőttöt. Játékos felada-
tokkal, kétkapus, négykapus focival 

fűszerezték a programot annak érde-
kében, hogy a különböző technikai 
elemek elsajátítása is könnyedén tör-
ténjen.

Nagy Gábortól, a Komáromi Alköz-
pont vezetőjétől megtudtuk, a prog-
ram elsődleges célja, hogy a gyerekek 
megszeressék a mozgást és a labda-
rúgást. Ezért az edzők, koordinátorok 
nem azt nézik, hogy az egymás elleni 
játékban melyik csapat győz, hanem a 
gyermekek egyéni teljesítménye alap-
ján szűrik ki a tehetséges játékosokat.  
A Bozsik programnak éppen az a lé-
nyege, hogy a felfedezetett labdarú-
gó palántákat olyan közegbe tereljék, 
ahol magasabb szintű szakmai irányí-
tással kihasználhatják és fejleszthetik 
a tehetséget. Így kerültek többen már 
például Győrbe, és előfordult, hogy 
profi szerződés is született magasabb 
korosztályokban.

bozsik prograM:  Játékos tehetségkutatás a fociban

A vasárnapi időjárás is ideális volt a 
családias jellegű programhoz, hiszen 
a fiatalok szülői segítséget is igénybe 
vehettek, a parton apukák, anyukák, 
testvérek is serénykedtek. A fogással 
is elégedettek lehettek a versenyzők, 
hiszen a győztesek szákja 8 kiló felet-
ti halat rejtett, így a szervezők is elér-
ték céljukat, miszerint a gyermekek 
minél több élménnyel távozhassa-
nak. Fogtak amúrt, pontyot, nagyobb 

számban kárászt és keszeget. Az ér-
tékelés során más szabályokat alkal-
maztak a szervezők, mint a felnőttek-
nél. A gyermekek fogásait pontozták, 
minden fogott hal egy pontot ért, va-
lamint öt dekánként adtak még egy 
pontot. A jutalmazás alkalmával mind-
két korosztály 6-6 horgásza részesült 
díjban. A tíz éves kor alatti kategória 
harmadik helyezettje Körmendi Luca 
lett 55 ponttal, második Molnár Ádám 
68 ponttal, első Matyikó Noel 76 pont-

tal. A nagyobbaknál harmadikként 
végzett Czanek Eszter 43 ponttal, má-
sodik lett 148 ponttal Burián Patrik, és 
a kategória győztese, – aki több mint 
nyolc kilogramm halat szákolt – Me-
gyeri Dominik lett. 

A versennyel minden résztvevő 
nyert, hiszen ajándékba kaptak egy 
kilogramm etetőanyagot is, amit a leg-
közelebbi horgászatnál felhasználhat-
nak.

  Hantos

(Folytatás az előző oldalról.)


