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Bábolnán báloztak a járás 
településeinek prominens szereplői
A bál kisorsolt bevétele a mocsai Kiscsillag Óvodáé

Ötödik alkalommal fogadták el a komáromi járási 
hivatal részéről Molnárné dr. Taár Izabella hivatalvezető 
meghívását a jótékony céllal megszervezett járási bálba, 
melynek június 8-án Bábolna lehetett a házigazdája. 

A Ménesbirtok Kamaraszínházának színpadán köszöntötte a 
járási bál ötletgazdája a jelenlévőket. A meghívottak közt volt 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics 
György megyegyűlési elnök és Vida Dóra, a megyei kormány-
hivatal főigazgatója is. Molnárné dr. Taár Izabella megköszönte 
a szíves vendéglátást dr. Horváth Klára házigazda polgármes-
ternek is.  

Mint ismeretes, a komáromi járás településeinek részvételével 
zajló járási bál kezdettől fogva jótékony célú. A rendezvényt a 
járás önkormányzatai is támogatják évről évre, így a települések 
polgármestereinek jelenléte is azt bizonyította, hogy mindenki-
nek fontos a kitűzött cél: a komáromi járásban található óvodák 
támogatása.

A köszöntő után Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő is méltatta a megfogalmazott célokat, és annak 
létjogosultságáról, üzenetéről is beszélt. Úgy fogalmazott: a 
gyerekeknek öröm adni.

Somogyiné Zeke Tünde, a tavalyi nyertes banai Bóbita Egy-
séges Óvoda, Bölcsőde igazgatója beszélt arról, hogy mire 
fordították a számukra juttatott összeget. Hosszasan sorolta 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel azáltal gazdagodtak, hogy 
tavaly ők vehették birtokukba a báli bevételt. 

Az esemény protokoll megnyitóján Asbóth Zsolt Bábolna 
történelméről tartott előadást, majd két bábolnai zeneiskolás 
szórakoztatta zongorajátékával a megjelenteket.

A járás településének történelme is megelevenedett élőké-
pekben, amit a komáromi járási hivatal dolgozói korhű ruhá-
zatban prezentáltak az ünnepi alkalomra. Színpadi megmutat-
kozásukat nagy tapssal jutalmazta a közönség. A hivatalnokok 

színházi játékának minden jelenete a járás messzi időkbe nyúló 
történelmét mesélte el, a múltidéző kalandozás talán még 
jobban hozzájárult ahhoz, hogy a települések megismerjék 
egymást. 

Fellépett az eseményen a helyi Cseperedők Néptánccsoport 
is, majd a házigazda település lovas hagyományai kerültek a 
fókuszba. A Ménesbirtokon a Bábolnai Lovasharsonások is 
köszöntötték a bálra érkezőket, akik ezt követően az Ötösfogat 
étterembe vonultak át, és itt folytatódott a program. 

A pohárköszöntőt Popovics György megyegyűlési elnök 
mondta, majd minden sorsolásra váró intézmény vezetőjének 
ajándékot nyújtott át. Ezután következett a várva várt pillanat. 
Egy kosárba gyűjtötték össze az óvodák neveit, ebből húzott az 
országgyűlési képviselő. A szerencse a mocsai Kiscsillag Óvo-
dának kedvezett. Ezúttal ők gondolkodhatnak azon, hogy mire 
fordítsák a báli bevételből származó, jótékony felajánlásokból 
befolyó pénzösszeget. 

A folytatásban egy állatkerti kirándulást is kisorsoltak. Ebben 
a játékban azok az intézmények is részt vehettek, akik részesül-
tek már a járási bál bevételeinek forrásaiból a múltban.  Ennek 
a felajánlásnak a komáromi Szivárvány Óvoda vezetője örülhe-
tett, hiszen ez az adomány a komáromi nebulóknak ígér majd 
kikapcsolódó szórakozást. 

Az izgalmas percek után nyitótánc vette kezdetét a Csepere-
dők Néptáncegyüttessel.  

Molnárné dr. Taár Izabella szervező elmondta, a társadalmi 
összefogás azért éppen az óvodákat célozza, mert ezek működ-
tetését az önkormányzatok végzik. Berkeikben pedig a legféltet-
teb, legkedvesebb korosztály cseperedik. A gyerekeknek pedig 
mindenki szívesen ad, hiszen ők jelentik a jövőt számunkra. Ezért 
a járás mind a kilenc településének önkormányzata érdekelt 
ilyenkor. Nyert már a nagyigmándi, az almásfüzitői, a banai és 
a csémi óvoda is. Idén pedig Mocsára kerül a járási bál bevétele.  
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Önkormányzati híradó
Június 28-án ülésezett a bábolnai 
grémium munkaterv szerint. Az 
első napirendi pontban a szokásos 
témákról döntöttek. Két ülés közötti 
eseményekről szóló beszámoló 
hangzott el, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok, és a bizottságok 
által hozott döntések kerültek szóba. 

A Szociális és Oktatási Bizottság elő-
terjesztése alapján a képviselő-testület 
elfogadta a Bábolnai Városi Könyvtár 
Művelődési és Sportközpont képzési és 
beiskolázási tervét. A Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság a szabályozási 
tervhez kapcsolódó igények áttekintésé-
vel foglalkozott, napirendet nem érintően. 
Civil szervezet kérelme alapján a légimen-
tőket támogatták, marketing-stratégia 
elkészítésére érkezett árajánlat, illetve arról 
is döntöttek, hogy a Széchenyi lakótele-
pen lévő okos vízmérő tornyot lebontják 
és áthelyezik a polgármesteri hivatal 
épületére. 

Ezt követően két rendeletmódosítás 
következett. Egyrészt módosították a 
2018. évi költségvetési rendeletet, majd 
a korábbi időszakban hozott pénzügyi 
és képviselő-testületi határozatok kerül-
tek átvezetésre a költségvetésben. A 
módosításokat követően a költségvetési 
összeg 2 milliárd 15 millió 486 ezer forintra 
növekedett.

Módosították a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló rendeletet is. 
Az előterjesztés szerint: azok a lakosok, 
akik a házaikat, ingatlanaikat nem tartják 
rendben (nemcsak a közigazgatási terü-
leten tehát, az utcán, hanem a kertekben 
is), egyszeri hatósági felszólítás után bírsá-
golhatók lesznek. Mindenki az együttélés 
alapvető szabályait köteles követni e kér-
désben, melyhez egyfajta iránymutatás a 
testület határozata, hogy a növénykultúrát 
mindösszesen harminc centiméter magas-
ságban maximalizálta. 

A következőkben elhangzott a Komá-
romi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
beszámolója érintve azt, hogy a katasztró-
favédelmi versenyen a bábolnai iskolások 
megnyerték a megyei döntőt, így lehetősé-
get kaptak az országos megmérettetésen 
való részvételre.

Ezután a Bábolnai Százszorszép Óvoda 
és Bölcsőde, majd a Bábolnai Általános 
Iskola működéséről szóló beszámolókat 
hallgatták meg a képviselők az intézmény-
vezetők összefoglalásában. A témában 
pozitív fejleményként említhető a hatodik 
óvodai csoport beindítása, mellyel az 
óvónők eredményesebb munkát tudnak 
végezni. Az iskola tekintetében Bajcsa-
iné Hajagos Ildikó nyújtott be részletes 
anyagot a tanulmányi eredményekre kiter-
jedően is. 

A Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolóját is megvitatták, majd a 
sportegyesület tevékenységét átfogó és 
jellemző beszámoló alapján szavaztak.  

A folytatásban az ÉDV Zrt. beszámolója 
is a képviselő-testület asztalára került. A 
szennyvíz ágazat tekintetében megálla-
píthatták, hogy a társaság eredményesen 
ellenőrzi és működteti Bábolna város 
szennyvízhálózatát. Az eredmény több, 
mint 20 millió forint. Ez a grémium számára 
fájó pont, mert jogszabályi kötelezettség 
értelmében a városnak át kellett adnia ezt 
a feladatot az alvállalkozónak, így elesik 
ettől a bevételtől.

A testület tudomásul vette a város 2017. 
évi környezeti állapotáról szóló jelentést. 
Ebben részletesen szerepel, hogy a tele-
pülés a légszennyezés, településkép és kör-
nyezetvédelmi szempontokból egyaránt 
kiegyensúlyozott, jó eredményekkel bír.

A folytatásban a közbeszerzési eljárá-
sok eredményeinek megállapítására is 
sor került: így a szabadidőparki közbe-
szerzési eljárás eredményét is letették a 
képviselő-testület asztalára. Az ajánlatok 
elbírálása után megállapították, hogy a 
szabadidőpark kivitelezését a tatabányai 
Extrémpark Kft. nyerte el, (nettó) 477 
millió forintos összegben. A csónakház 
építését a komáromi WF Kft (nettó) 88 
millió forintos összegben végezheti el, az 
íjászpálya építése esetében eredményte-
len eljárást hirdettek, miután az ingatlant a 
felszámolótól nem sikerült megvásárolnia 
a városnak. Az Önkormányzat többlet-tá-
mogatási igénye még a Kincstár előtt van 
elbíráláson. Döntöttek azonban a műszaki 
ellenőri árajánlatokról: mindkét esetben 
a legkedvezőbb ajánlatot választották. 

A grémium úgy döntött, hogy a Zafír 
Mérnöki Tanácsadó ellenőrzi majd a sza-
badidőparki kivitelezést, míg a csónak-
ház esetében a Bricoll Kft. látja el az erre 
vonatkozó feladatokat. Mindkét összeg a 
pályázati projekt terhére elszámolható.  

Sor került a strand és fürdő közbeszer-
zési eljárásának lezárására is. Három aján-
lattevőből egy adott elfogadható kivitele-
zési összeget a konkrét vállalással, hogy 1 
milliárd 810 millió 71 ezer forint összegben 
megépíti a strand és fürdőt. A munkákat 
a debreceni Civis Légtechnika nyerte el, 
mely társaság a kivitelezést a Bábolna 
Városgazda Kft-n keresztül végezheti el. 
Mindegyik képviselő-testületi döntést egy-
hangúan hozták meg, mely lehetőséget 
ad a projekt júliusi, esetlegesen augusz-
tusi elindítására. Mint ismeretes, a strand 
és fürdő kivitelezéséhez Bábolna hitelt 
igényel 1,2 milliárd forint összegben. A kor-
mányzati elbírálás a hitelfelvétel kapcsán 
szeptemberben várható. Ezt követően 
nyílhat mód a bankokkal való szerződés-
kötésre. A képviselő-testület azonban úgy 
határozott, hogy a munkálatokat idejében, 
már nyáron elkezdik, hogy jövő decem-
berre elkészülhessen a főépület a télen 
is üzemelő medencékkel és szaunákkal, 
2020 nyarán pedig a strandfürdő is meg-
nyithassa kapuit a látogatók előtt.

A folytatásban a testület ismét Hantos 
Pétert nevezte ki a Bábolna Televízió Non-
profit Kft. élére, ügyvezetői munkajoga 
újabb öt éves ciklusra szól.

Pályázatot írtak ki a Bábolnai Alapszol-
gáltatási Központ intézményvezetői tiszt-
ségére, mely állást öt évre hirdettek meg. 
Jelenleg is regnáló intézményvezetője 
van az intézménynek, melynek működése 
zavartalan.  A pályázat beadási határideje 
szeptember 30-a, így a beadott pályáza-
to(ka)t októberben tárgyalja a testület.

Foglalkoztak ösztöndíj-pályázattal és 
telekvásárlási igényekkel is. Szó volt a 
polgármester jutalmazásáról, és lakosság 
kérések is megvitatásra kerültek. Legkö-
zelebb munkaterv szerint szeptemberben 
ülésezik a grémium, esetlegesen augusz-
tusban rendkívüli ülést tartanak.
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Kiemelt beruházásokat valósít meg 
a város. Napjainkban is több helyszí-
nen történik építkezés. 

Az egyik fontos projekt a gázleválasztó 
megépítése, mely része a 2016-ban meg-
indított A Bábolnai Strand és Termálfürdő 
beruházásnak. Már tavalyelőtt megkez-
dődött a gyógy- és termálvíz behozatala 
a sportcsarnok melletti területre. Három 
vezeték kiépítése történt meg a beruhá-
zás alapszakaszában, hiszen gyógyvíz, ter-
málvíz és az elektromos megtápláláshoz 
szükséges villanyvezeték biztosítja a kutak 
zökkenőmentes működését. Az egyik kutat 
korábban metángázosra minősítették, így 
ezt gázleválasztó berendezéssel teszi alkal-
massá az önkormányzat. 

A gázfogadó épület lassan elkészül. Ezt 
követően megkezdik a 2016-ban a sport-
csarnokig behozott termálvezeték kiépí-
tését a gázfogadó épületig. Már elkészült 
a 200 köbméteres gáztartály alapozása is, 
mely ugyancsak előkészítő munkálat. Köte-
lező óvintézkedésként pedig elkészült a 
gázfogadó rendszert védő kerítés is annak 
érdekében, hogy ne férjenek hozzá ille-
téktelenek. Antos Zsófia műszaki előadó 
a hónap közepén arról nyújtott felvilágo-
sítást, hogy a beruházás ütemterv szerint 
zajlik. A munkálatok várhatóan szeptem-
ber végéig tartanak.

Fontos beruházása a városnak a 
Hetesmajor területén kialakított telkek 
közművesítése is. Az ivóvíz és szennyvíz 
vezeték kiépítésére sor került a Patkó utcai 
részen.  Már csak a  földmunkák, a terep-
rendezés van hátra, a napokban elkészül 
ez is. A Patkó utcában a villany és a gáz-
közművek kiépítése van soron, az önkor-
mányzat már megrendelte a kivitelezést, a 

folyamatot a szolgáltatók végzik. Közmű-
vesítés után az önkormányzat értékesíti az 
itt található telkeket. 

Öt közúti szakasz újult, illetve újul 
meg a Területfejlesztési Operatív Program, 
vagyis a TOP forrásokból. A megye által 
koordinált programban 2015 végén és 
2016 elején mintegy 25,9 milliárd forint 
pályázati forrás körvonalazódott a megye 
fejlesztésére. Az első körben hirdették ki 
többek között Környe és Tata, Tokod és 
Tát, Bakonyszombathely és Bakonybánk, 
Tata-Naszály, valamint Bábolna és Tárkány 
közötti útszakasz felújításának lehető-
ségét. Ugyanekkor nyerte el a város a 
Százszorszép Óvoda felújítását eredmé-
nyező mintegy hatvan millió forintot is. A 
korábbi Tárkányi, a jelenlegi Köves János út 
mintegy 115 millió forintból újulhat meg 
a labdarúgópályától az ipari parkig, 740 
méteren. Köztudott, hogy ez az út nem az 
önkormányzat kezelésében van, ámbár a 
település gazdagodik azáltal, hogy megol-
dódik az útburkolat felújítása. Az útszakasz 
aszfaltos burkolatot kap, és egy áteresztő is 
beépítésre kerül, ami a Tárkány felől érkező 
csapadékvizet a Malom-tó irányába vezeti 
le, ezzel megoldódik egy régi, akkut prob-
léma, mely nagy esőzésekkor jelentke-
zett. A csapadékvíz elvezetésének hiánya 
az úton közlekedőket és a mezőgazdasági 
területeket érintette leginkább. Az eddi-
giekben elkészült a csapadékvíz elvezető 
rendszer, a továbbiakban aszfalt marására 
és terítésére kerül majd sor. 

Korábban ugyancsak a TOP-os forrá-
sokból nyert 590 millió forintos összeget 
Bábolna a szabadidőparki fejlesztéshez, 
mely beruházás közbeszerzése hamarosan 
lezárul. A városvezetés a következő testü-
leti ülésen foglalkozik a témával.

Beruházások ütemterv szerint Virágos köszöntés 
pedagógusnapon

A június első vasárnapjához 
köthető pedagógusnap a közne-
velés és az oktatás ünnepe, amikor 
köszönetet mondhat a diákság a 
tanítóknak, tanároknak, oktatók-
nak egyaránt. 

Június elsején dr. Horváth Klára 
polgármester is megragadta az alkal-
mat, és tisztelete jeleként egy szál 
virággal köszöntötte a helyi nevelési 
és oktatási intézményekben a nevelő, 
tanító munkát végzőket és köszönetet 
mondott az áldozatkész, fárasztó, de a 
gyerekek jövőjét meghatározó munká-
ért. Az önkormányzat képviseletében dr. 
Horváth Klára polgármester elsőként a 
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde gondo-
zóinak, óvónőinek köszönte meg a hét-
köznapokon nyújtott nevelői munkát, 
majd járt az iskola konyhájában, ahol az 
oktatói tevékenységet segítő kollégákat 
üdvözölte, és lepte meg virággal, majd 
a köszönet szavaival élt a tantestületnél 
tett látogatásakor is.

A tanév végével nem zárult még le 
minden feladat, de lassan elérkezik 
számukra is a megérdemelt feltöltődés 
a nyári szünetben.
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Elismerések Semmelweis-napon

A Visegrádi országok és Bulgária, Észt- 
ország, Horvátország, Lettország, 
Litvánia, Románia, Szlovénia agrár-
minisztereinek találkozójára került 
sor június 12-én és 13-án Bábolnán. 
A nem sajtónyilvános eseményen dr. 
Nagy István agrárminiszter a Hősök 
kapujánál mondott köszöntőt, beszé-
dében kitérve arra, hogy elfogadha-
tatlan az, hogy az Európai Bizottság 
csökkentené a közös agrárpolitikára 
fordítható uniós forrásokat a 2020 
utáni időszakra. 

A V4-elnökség agrárminiszteri tanácsko-
zás és konferencia témáját illetően június 
13-án tájékoztatták a sajtót. Itt elmond-
ták, hogy a „visegrádi négyek” mellett hat 
közép- és kelet-európai ország írt alá nyi-
latkozatot együttműködésükről a mező-
gazdasági innovációra lehívható uniós 
pénzek arányának növelése érdekében. 

Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár elmondta, a visegrádi 
négyek, valamint Bulgária, Horvátország, 
Románia és Szlovénia, és a balti országok 
mezőgazdaságának vezetői egyetértettek 
abban, hogy közös stratégiát alkotnak a 
BIOEAST néven elindított programban való 
részvételről. A politikus emlékeztetett arra, 

hogy az Európai Bizottság a 2021-27-es idő-
szakra tízmilliárd eurót javasolt agrár-élel-
miszer és biomassza alapú gazdasággal 
összefüggő kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységre, majd arra is kitért, Kelet- és 
Közép-Európa országai az elmúlt tíz évben 
összesítve is csak tíz százalék alatti részese-
dést szereztek meg az EU mezőgazdasági 
innovációra fordítható forrásaiból. 

A szlovák mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszterhelyettes, Csicsai Gábor 
rámutatott, mivel a termőföld területét 
nem lehet növelni, a fejlődés érdekében 
több hozzáadott értéket kell megjele-
níteni a mezőgazdasági termékekben. 
A cseh mezőgazdasági miniszterhelyettes 

az Európai Unió 15 fejlett tagállama és a 
közösség kevésbé fejlett tagjai közötti erős 
versenyről szólt, véleménye szerint a hát-
rányok csökkentéséhez összefogás szük-
séges. A lengyel képviselet arra emlékez-
tetett, hogy országa a BIOEAST program 
egyik elindítója, és örömmel látják a 
kezdeményezés mögé felsorakozó régiós 
támogatást, tudtuk meg MTI-s forrásból.   

A találkozó sikeres volt, hiszen a tagál-
lamok összehangolták álláspontjukat és 
több kérdésben is megegyezés született. 
Abban biztosan, hogy az országok keve-
sebb adminisztrációval, kisebb gazdál-
kodói terhekkel és az eddigi támogatási 
szinttel képzelik el jövőjüket.

Agrárminiszteri találkozó volt Bábolnán

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője 
200 évvel ezelőtt született, ezért az idei 
Semmelweis-nap kiemelt figyelmet kapott 
mindenhol az országban, ahol alkalmat 
teremtettek arra, hogy az egészségügyben 
dolgozók munkáját elismerjék. Bábolnán 
sem maradt el a köszönetnyilvánítás, 
hiszen megérdemelt minden hálás szó, 
ami elhangzik ilyenkor.  

Dr. Horváth Klára polgármester és Dr. 
Nagy Lehel Csaba, a Kardirex Egészség-
ügyi Központ ügyvezetője június 9-én 
köszöntötték a bábolnai egészségügy 
dolgozóit. Az orvos-igazgató köszöntőjé-
ben elhangzott, ...” az egészségügyben dol-
gozni nagyon nehéz feladat, komoly kihívás, 
hiszen a mindennapi feladatok, problémák 
gyakran nem maradnak az intézmény falai 
közt, a munkatársak magukkal viszik ott-
honukba is, ami sajnos, sokszor a család, a 
szabadidő rovására is mehet. Ezért mondják, 
hogy ez inkább hivatás, nem pedig munka.” 
Az intézményvezető reménykedik abban, 
hogy az erkölcsi megbecsülés hamarosan 

az egészségügyi dolgozók bérének emel-
kedésével is párosul majd. Mint elmondta, 
büszke rá, hogy az alapellátás, a gyógy-
szertár és a Kardirex dolgozóira mindig 
lehet számítani, és egy fix bázist képeznek 
az egészségügyben. Ezt követően köszö-
netet mondott a város önkormányzatának, 
a képviselő-testületnek, a település polgár-
mesterének, hiszen mindig szívükön viselik 
a helyi egészségügyi ellátás helyzetét, és 
lehetőségeikhez mérten folyamatosan 
támogatják is annak működését. Segítsé-
gükkel megújult az épület kívül, majd a 
belső munkálatok a jövőben is folytatód-
nak tovább a már megvalósított fűtéskor-
szerűsítés mellett. 

Dr. Horváth Klára polgármester is a hála 
szavaival szólt. Köszöntőjében kiemelte, 
örül a lelkes dolgozói gárdának, és annak, 
hogy évről évre ugyanazokkal a szakembe-
rekkel találkozik ezen a jeles napon. 

A köszöntő beszéd a betegek gyógyulá-
sának fontossága mellett a prevencióra is 
kitért, mely elsőrendű feladat, amelyben 

az egészségügynek, az oktatásnak és a 
döntéshozatalnak is részt kell vállalnia. 

A Semmelweis-napon az érdemek kinyil-
vánításán túl kitüntetésben részesülnek 
az egészségügyi ágazat legáldozatké-
szebb szereplői. A Kardirex Egészségügyi 
Központ és az önkormányzat közösen aján-
dékkal ismerte el, hogy dr. Szabó Albert 
radiológus tíz éve, dr. Pápai Péter sebész 
pedig húsz éve dolgozik Bábolnán. Elisme-
résben részesült továbbá Török Károlyné, 
aki az intézmény legrégibb munkatársa, 40 
évvel ezelőtt kezdte hivatását, és a 20 éve 
itt dolgozó Szemenyei Tivadarné.
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Leégett a gyárcsarnok 
a város szélén
Mint ismeretes a város szélén található élelmiszer gyártó 
csarnok gyulladt ki városunkban június 8-án, pénteken 
kora délután. 

A segélyhívást követően az elsőként kiérkező Nagyigmánd 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tűzoltói azt tapasztalták, 
hogy a csarnok alapterületének fele, azaz 1100 négyzetméteres 
terület ég. Az épületben nagy mennyiségben zsírok és olajok, 
illetve hústermékek és csomagolóanyagok voltak. A tűz gyorsan 
terjedt a csarnokban és, amire a hármas kiemelt riasztási foko-
zathoz elrendelt tűzoltó erők kiérkeztek, már a teljes csarnok 
lángokban állt. Az épületben lévő éghető anyagok rendkívül 
magas hőterhelést eredményeztek. Ennek következtében a 
csarnok tartószerkezetei meggyengültek, behajlottak később 
teljesen berogytak. A tűzoltást a nagyigmándi mellett ácsi önkor-
mányzati tűzoltók végezték. Velük együtt Tatabányáról, Komá-
romból, Kisbérről, Nyergesújfaluról és Pannonhalmáról hivatásos 
tűzoltók avatkoztak be. A Tárkányról, Banáról, Bábolnáról és Ácsról 
érkező önkéntesekkel együtt több mint 40 tűzoltó vett részt az 
oltásban. Összesen 13 vízsugárral oltották a tüzet, melyek közül 

kettőt magasból mentő szerekről vízágyúkkal biztosítottak. A 
helyszínen a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat főtisztje irá-
nyította az oltást. 

A lakosság védelme érdekében folyamatos mérést végzett a 
Katasztrófavédelmi Mobil Labor, a lehetséges mérgező gázok 
jelenlétének felderítése miatt. A tűz teljes eloltásához munka-
gépekre is szükség volt, melyekkel a beomlott épületrészek 
eltávolítását végezték az azok alatt izzó tűzgócok felszámolása 
érdekében. Összességében másnap délutánra sikerült a legutolsó 
parázslást is megszüntetni. A tűz eloltásához jelentős tűzoltó erőt 
kellett bevonni, ezért a megyei igazgatóság hivatalból tűzvizsgá-
lati eljárást indított az eset körülményeinek tisztázására.

A hármas riasztás már önmagában elindítja a tűzvizsgálói intéz-
kedést, tudtuk meg Káli Sándor szóvivőtől, aki azt is elmondta: 
elindult a közigazgatási eljárás, mely 30 napos határidővel 
történik. A tűz okának hivatalos megállapítása ez idő alatt még 
nem hozható nyilvánosságra. Az tudható, hogy a tűz okai közt a 
személyi felelősséget is kivizsgálják. Káli Sándor kiemelte, hogy 
jelentős az anyagi kár, de nem sérült meg senki, a tűzeset során 
nem került veszélybe a város lakossága. 

A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is kitett magáért a 
tűzeset kapcsán, melyben öt fővel vettek részt. Részükről az oltási 
folyamat után is akadtak teendők, hiszen az utómunkálatokban 
szombaton öt, vasárnap két önkéntesük ajánlotta fel önzetlen 
segítségét. Mindvégig egy gépjárművet is biztosítottak az oltáshoz. 

Megszületés, másodszor
Nagyon erős gyomortáji fájás a has aljától a mellcsontig – szinte 
elviselhetetlen fájdalom már előző nap déltől. Ráadásul éjjel egy 
szemhunyásnyit sem aludtam - csak „tekeregtem”, próbálva a 
fájdalmat enyhíteni. Nem enyhült. Laikusként (és szenvedőként) 
gyomorsüllyedésre, gyomorfekélyre gondoltam. Nincs mese, fel 
kell keresnem a háziorvost, aki kedd lévén – 13 órától rendelt.

Bejutva Dr. Tóth Beáta szakértő szemei elé, panaszaim hallatán 
mindjárt az EKG tappancsokat kezdték felhelyezni, bármennyire 
is mondtam „szakértelmemet” csillogtatva, hogy gyomorpana-
szaimat szíveskedjen kivizsgálni, a fájdalmamat kell mielőbb 
enyhíteni! A szerkezet által kiadott táblázatot vizsgálva a dok-
tornő azonnal leállította a komótos cihelődésemet és közölte: 
zajló szívinfarktusom van! Innen aztán a saját lábamon ki nem 
mehetek (még slozira sem!) Mindjárt mentőt hívott, és onnan, 
a rendelőjéből vittek el Győrbe a kardiológiára! Szerencsémre 

Dr. Dézsi Csaba András professzor úr és csapata vett kezelésbe. 
A katéterezéssel, az elzáródás (részleges) megszüntetésével este 
fél hatkor végeztek, majd a szubintenzív következett. Kórházi 
lábadozásom alatt gondolkoztam (miután időm tengernyi volt) 
el azon, hogy életemet – természetesen a beavatkozást végző 
mellett – végső soron a háziorvosomnak, dr. Tóth Beátának 
köszönhetem. Köszönöm! 

Hogy miért is írom le ezeket? Csak is azért, Kedves Olvasó, 
hogy ismeretlen ismerősként figyelmeztesselek: vedd nagyon 
komolyan szervezeted jelzéseit: rendellenesség, fellépő fájdalom 
esetén keresd fel orvosodat. Légy türelemmel az orvosi váróban, 
hiszen odabent éppen „életet menthetnek” – mint menthetik 
egyszer akár a tiedet is! Ezúton is szeretném a saját vonatkozá-
somban a váróban az önnön problémájuk megoldására akkor 
sokat várakozók elnéző/megértő türelmét is megköszönni a 
doktornő életmentése mellett! Köszönöm!

Katona László
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Értesítem a Tisztelt Szülőket,  
hogy a Bábolnai Százszorszép  

Óvoda És Bölcsőde  
2018. augusztus 6-tól 

24-ig zárva tart.

Utolsó nevelési nap: 
augusztus 3. péntek. 

Első nevelési nap:  
augusztus 27. hétfő.

Kellemes nyarat és  
jó pihenést kívánok.

Lipótné Horák Valéria  
intézményvezető

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A HIVATALBAN

A Képviselő-testület az áprilisi ülésén 
arról döntött, hogy a Bábolnai Közös 

Önkormányzati Hivatalban

 2018. július 23. és július 27. között  
igazgatási szünet kerül elrendelésre.

Ezen időszak alatt csak sürgős,  
halaszthatatlan ügyek intézésére kerül sor.

Ügyeleti telefonszám: 30/43-43-484.

Bábolna Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bábol-
nai Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Horváth Klára polgármester 
nyújt a 34/568-000-as telefonszámon. A teljes pályázati felhívás letölthető a www.
babolna.hu honlapról.

Dr. Bacsárdi József aljegyző

Fesztiválozó szépkorúak
2018. június 7-10-ig a bábolnai Vadvirág tánccsoport 
és népes szurkolótábora részt vett Hajdúszoboszlón, az 
Életet az éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség által 
megrendezett fesztiválon. A Barátság szálloda nevéhez 
méltóan barátságosan fogadott bennünket. Az időjárás is 
kegyeibe fogadott minket, a nyári napsütésben élveztük 
a híres gyógyvíz jótékony hatását. Táncosaink szereplése 
nagy sikert aratott, a sok gyakorlás, a befektetett munka 
megtérült, mert a közönség végig tapsolta a produkciót. 

Lájk a 2. b osztálynak!
Rozi robottal pályázik a Bábolnai Álta-
lános Iskola 2. b osztálya a Scottie go 
Magyarország által kiírt pályázaton. 
A Scottie go a világ első, gyerekek 
számára fejlesztett, kódolást tanító 
társasjátéka, a puzzle és az applikáció 
egyedülálló kombinációja.

Kérjük, szavazzanak a bábolnai 2. b osztályo-
sok által készített robotra július 15-ig! Kizá-
rólag a Scottie go Magyarország facebook 
oldalán lehet szavazni, ha lájkolják a fotót.

2. b osztály
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Régóta ismerem Szegedi Sándort – az ismerem kifeje-
zés talán némi túlzás, hiszen az elmúlt évtizedek során 
csupán hosszabb-rövidebb beszélgetéseket folytattunk 
találkozásaink alkalmával -, aki már korábban is mélyebb 
benyomásokat tett rám. Társalogtunk politikáról, sport-
ról, mindennapi életünk eseményeiről. Filozofikus 
gondolkodása, meggyőző, mégsem tolakodó előadás-
módja mindig arra sarkallt, hogy figyelembe vegyem 
véleményét. Azt tudtam, hogy nincs olyan téma, ami ne 
érdekelné, maga is sok mindent kipróbált már az életben, 
sportos, fiatalos alkat, nem fél a kihívásoktól. A sport, a 
testmozgás élete alapvető része, családja, gyermekei is 
eszerint élnek. De amiről múltkor beszélgettünk, attól 
tátva maradt a szám: immár 70 évesen részese volt egy 
olyan akadályokkal tűzdelt terepfutó versenynek, mely 
a napi szinten sportot űző fiatalok számára is komoly 
fizikai megpróbáltatást jelent.

Sándor beszélgetésünk során elmesélte, hogyan csöppent a 
„PannonHajsza” elnevezésű verseny indulói közé.

 − Éltem a seniorok mindennapi életét, hetente kétszer járok 
edzésre a győri Yakuza Fitness termeibe. Hasonló korú hölgyek 
és férfiak csoportjához tartozom, akikkel egy-egy órányi kemény 
testmozgással tartjuk karban izmainkat edző irányítása mellett. 
Ennek nem feltétlenül a sportértéke nagy, hanem az együvé 
tartozás gondolata, ugyanis edzések után egy kávé mellett a 
sószobában még kellemesen elbeszélgetünk. Egyébként úgy 
kerültem ide, hogy előtte gyógytornára jártam. Egyszer aztán 
Tálos Gergő, az említett klub edzője és résztulajdonosa közölte 
velem, hogy benevezett a „PannonHajszába”, amin először is 
elgondolkodtam. Ha már egyszer kiválaszttattam, akkor ez 
bizonyára azért történt, mert láthatóan jobban bírom a fizikai 
terhelést, mint a többiek.

Sándornak hamarosan társa is akadt – a versenyt párban, csapat-
ban is teljesíthetik – egy 39 éves, kétgyermekes anyuka szemé-
lyében, aki maga nevezett a versenyre, és történetesen a csoport 
edzője. A Yakuza Fitness Klub vállalta, hogy egy hónap leforgása 
alatt felkészíti őket a megmérettetésre. Május 19-én, Cseszneken 
bonyolították le a versenyt, a helyszín festői, de első pillantásra 
sem könnyű, főként külön akadályokkal tarkítva a hegyi terepet. 
Sándor és társa, Németh-Vörös Viktória az úgynevezett élmény-
futamba nevezett.

 − Alapvetően futni kellett hét kilométeren keresztül – bár lehetetlen 
végig futni a hegyes-völgyes pályát, gyakran gyalogoltunk –, 
közben 15 akadályt leküzdve. Például bambuszrúddal át kellett 
ugrani egy pocsolyát - amibe természetesen rögtön beleestem és 
dagonyáztam -, aztán hason és háton kúsztunk szögesdrót alatt 
enyhe áramütéssel fűszerezve, falra másztunk, különféle egyen-
súly gyakorlatokat is beépítettek nehezítésként, úgyhogy kemény 
erőpróbának voltunk kitéve. Nekünk az volt a dolgunk, hogy ezt 
végig csináljuk. Számomra ennek nem elsősorban sportértéke 
volt, sokkal inkább bebizonyítani önmagamnak, hogy erőm 
határait feszegetve, a testi és lelki szenvedéseken felülemelkedve, 
egyfajta küldetéstudat-érzéssel a feladatot teljesítsem.

A páros sikeresen teljesítette a futamot, legyőzve kilométereket, 
akadályokat, szintkülönbséget és elsősorban önmaguk korlátait. 

Sikerükhöz nagyban hozzájárult a rendszeres testedzés. Viktória 
nem csupán edző, de önmaga is sportember, Sándor pedig fiatal 
kora óta sportol. Versenyszerűen atletizált, a futás volt a fő száma, 
mellette kiegészítésként bokszolt egy keveset, a vízisportok sem 
állnak távol tőle. Beleártotta magát a küzdősportokba is, néhány 
éve most 16 éves fiával még részt vett karateedzéseken is. Csa-
ládját természetesen sikerült megfertőznie a sport szeretetével. 
Így 70 évesen sem gondolja, hogy sport nélkül kéne élnie, sőt, 
mint mondta, ismét belevágna hasonló kihívásba.

 − Megpróbálnám még egyszer, de most már tapasztaltabb lettem. 
A verseny során megélt testi szenvedések nem riasztanak el a 
megpróbáltatások teljesítésétől. Fiatal korában az embernek a 
mennyiség számít – minél többet, minél gyorsabban, minél erő-
sebben. Az életkor előre haladtával átértékelődnek ezek a dolgok 
és eltolódnak a minőség felé. Már nem a másik embert akarom 
legyőzni, hanem kíváncsi vagyok, hogy önmagamat le tudom-e 
győzni ilyen-olyan meg-
próbáltatások árán. Az 
én teljesítményem emel-
lett kedvcsináló is lehet 
az idősödő korosztály 
számára, de a fiataloknak 
is utat mutathat. Ha az 
ember valamilyen sportot 
űz, edz, merjen időnként 
versenyezni. Ez olyan, mint 
amikor az iskolában taní-
tanak, és időnként feleltet-
nek – amire készülsz, arról 
számot adsz. 

Gyógytornától a „PannonHajszáig”

A „PannonHajsza” egy 7+ vagy 14+ km 
hosszúságú, 300+ szintkülönbséggel, 15+ 
akadállyal tűzdelt terepfutó verseny, mely 
évente egyszer kerül megrendezésre a meg-
jelölt helyszínen. Az akadályok egy része 
hagyományőrző jellegű, de ezek mellett 
olyan feladatok is beépítésre kerülnek, 
melyek az erőnlétet, a koordinációs kész-
séget, a szellemi frissességet teszik próbára.

Az élményfutamban azok a nevezők 
indulnak, akik az élmény, kikapcsolódás 
kedvéért jelentkeznek. Lényeges különbség 
a versenyfutamhoz képest, hogy hibázás 
esetén csak 10 darab büntetőfeladatot kell 
végrehajtania és nincs időlimit. Az élmény-
futamban nincs díjazás.
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INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 
Értesítjük az érdekelteket, hogy július és augusztus hónapban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás.

2018. szeptember 24-én hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika 
és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást 

adnak adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Vizsgaelőadás az Anonim drámacsoporttal

Táncolva vizsgáztak

A Tiamo moderntánccsoporttal karöltve 
június 2-án a Szabadidőközpontban tartott 
gálaműsoron az Anonim drámacsoport 
színészpalántái is színpadra léptek, ezzel 
teljesítve művészeti iskolai vizsgakötele-
zettségüket. Ezúttal egy kedves Grimm 
mese, a Holle anyó átírt változatát mutatták 
be a 19 tagból álló drámacsoport nebulói. 
 Veresné Szkocsek Mária tanárnő, az immár 
18. tanévét lezáró dámacsoport vezetője 
lapunknak elmondta, év közben több 
alkalom is kínálkozik számukra, hogy nagy 
nyilvánosság előtt is bemutatkozzanak. 
Az ünnepi alkalmakra készült műsorokon 
kívül a könnyedebb hangulatú, vagy éppen 
figyelemfelhívó műfajú színjátszásba is 
belekóstolhatnak a kisdiákok. Minden 
alkalomra más és más jellegű előadással 
készülnek, melyekben a gyermekek rend-
szeresen bemutathatják sokoldalúságukat 
is. A csoport vezetője csupán azt bánja, a 

gálaműsoron ezt a sokszínűséget nem 
tudják bemutatni, itt egy rövidebb léleg-
zetű darab előadására van lehetőségük. 
 A negyedik és nyolcadik osztály közötti 
korosztályú gyermekek játékosan tanul-
ják meg a színpadi szereplés fogásait, így 
minden alkalommal magabiztosan lépnek 
a nagyközönség elé. Ez a remek felkészítés 

mellett a drámapedagógia fejlesztő hatá-
sainak is betudható. A csoport összetartó, 
ám az általános iskolából elballagó tanulók 
sok esetben időhiány miatt a színjátszás-
tól is búcsút vesznek. Az utánpótlást az 
újonnan beiratkozók jelentik, akik szep-
tembertől csatlakozhatnak a színpadi 
műfajt kedvelő csapathoz.

Városunk művészetoktatási intézmé-
nyébe is elérkezett a tanév vége, a Tiamo 
moderntánccsoport tagjai június 2-án, az 
Anonim drámacsoporttal közös gálaműsor 
keretében mutatták be szüleiknek, hoz-
zátartozóiknak az év közben elsajátított 
mozdulatokat. 

Az immár 23 éve működő csoport veze-
tője, Lajos Henrietta remek felkészítésének 
és a jól megkomponált koreográfiáknak 
köszönhetően a gyermekek elfeledhették, 
hogy vizsgaelőadáson vannak, önfeledten 
táncolták végig a különféle zenei műfa-
jokra összeállított műsorszámokat.

Henrietta csapata idén 19 táncossal 
indult, őket több csoportra bontotta. A 
kezdő csoport diákjai már két-három 
éve táncolnak, illetve itt kezdhettek az év 
elején utánpótlásként érkező kisdiákok is. 
A hasonló korosztályokhoz tartozó lányok 
nagyon jól tudtak együtt dolgozni, a gya-
korlottabbak remek példát szolgáltattak 
a többieknek, szívesen megosztották 
tapasztalataikat, tanítgatták a kisebb 
növendékeket.

A gálaműsorra kilenc új, a közönség által 
még nem látott koreográfiával készültek. A 
tanulás során a csoportvezető által meg-
komponált mozdulatokat gyakorolták, de 
természetesen a gyermekek újító ötletei is 
fontos szerepet kaptak.  Bár a tanév során 
szórakozva tanultak, a felkészülés mögött 
komoly, rendszerbe szervezett munka áll. 
A bizonyítványukba az órák alatti teljesít-
mény, illetve a gálaműsoron és a félévi 

technikai vizsgákon való szereplés által 
meghatározott jegyek kerültek be.

A moderntánccsoport sikerét bizonyítja, 
hogy februárban egy minősítő versenyen 
a szűkre szabott felkészülési idő ellenére 
is arany- és bronzminősítést zsebelhettek 
be. A csoport nagy lelkesedéssel készül 
a jövőre, a nyári csapatépítő táborra és a 
következő díjakra, sikerekre.
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A nemzeti összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezést a 
Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete június 3-án, vasárnap a szervezet 
által állíttatott emlékműnél. Itt köszöntötte a megjelenteket dr. Faragóné 
dr. Novadovszky Nóra, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének titkára, 
majd Veresné Szkocsek Mária alpolgármester saját, szeretett édesapja, Szko-
csek József versét szavalta. 

„Az 1920-as trianoni békediktátum aláírása a magyar nemzet legnagyobb tragédiája. 
A határok újrarajzolása területeink, iparunk, vasúthálózatunk, erdőink, ásványkincseink 
legnagyobb részének elvesztése, a családok szétszakítása, nemzetünk megsemmisüléséhez 
is vezethettek volna. de a magyart nem olyan fából faragták. Nekünk, magyaroknak van egy 
olyan tulajdonságunk, hogy minél nagyobb a baj, annál jobban összetartunk”, fogalmazott 
ünnepi beszédében Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke az emlékműnél.

A megemlékezés az emlékműnél koszorúzással ért véget. Ezután a Ménesbirtok 
kamaraszínházi termében folytatódott az esemény, amelyen az általános iskola 2. b. 
osztályának tagjai irodalmi műsorral mutatkoztak be. Műsoruk a Rákóczi Szövetség 
bábolnai szervezetének pályázatára készült el a múltidézés és a tiszteletadás szándékával. 

Az említett pályázattal a város valamennyi lakóját, valamennyi korosztályt megszó-
lították. Az óvodástól az aggastyánig bárki nevezhetett a témában készült alkotással, 
több kategóriában, műfaji megkötés nélkül. 

A „Mi egy vérből valók vagyunk” elnevezéssel kiírt pályázatot inkább a fiatalabbaknak 
ajánlották, Máté Péter magyar énekes szerzeményének ihletésére, „Ez itt az én hazám” 
című kiírással pedig a felnőttektől várták a felmerülő gondolatokat, érzéseket képzőmű-
vészeti alkotásokban, dalban, versben kiteljesedve. 

A szövetség felhívására közel nyolcvan mű érkezett be óvodásoktól, iskolásoktól és 
felnőttektől. Több különdíjat is kiosztottak az ünnepségen, ahol Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő is beszédet mondott.

Mint fogalmazott, „valahogy Trianon is, és a trianoni fájdalom hangja is elnémíttatott, 
mintsem, hogy hangot kapjon évtizedekig. Ennek okán fontos az, hogy a nemzeti összetarto-
zás napján rendezzük sorainkat, lelkiismeretünket, viszonyulásunkat a saját történelmünkhöz, 
sorsunkhoz. Hogy tudjuk, hogy Erdélyben miért szól a magyar szó, amit gyermekeinknek is 
meg kell értenie és éreznie. Hogy tudjuk, hogy Felvidéken miért vannak hasonló szokások, 
hogy egy-egy népdal miért csendül hasonlóan Kárpátalján és Dél-Erdélyben, mint Komárom 
megyében. Ezek mind-mind olyan kötelékek, amelyeket évtizednyi kihagyások jellemeztek 
talán félelemből, vagy csak azért, hogy ne taszítson ki magából Európa... A mai időkben 
fontos, hogy újraértékeljük és összefűzzük a nemzet nagyságát és a nemzet erejét”– mondta 
el Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. 

Az esemény alkalmával nagyszabású kiállítás nyílt a Rákóczi Szövetség pályázatára 
beérkezett művekből, amelyek mind a magyarság összetartozását szimbolizálva készül-
tek. Két felnőtt alkotó művével kárpátaljai kirándulást is nyert.

„Határtalan” alkotások  
az Összetartozás napján
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Zongorajátékkal búcsúztatott tanév

Versenyeredményekben gazdag 
tanévet zárt az iskola

Elballagtak a végzősök a Bábolnai Általános Iskolában. A diákok 
a régi hagyományokat követve először a tanáriban búcsúztak 
iskolájuktól, tanáraiktól, majd természetesen a diáktársaktól is. 
Június 14-én az intézmény alulájában adtak vidám műsort a 
nyolcadikasok, sok-sok humorral fűszerezve. Veresné Szkocsek 
Mária osztályfőnök osztálya kiváló hangulatot teremtett a diákság 
körében, majd tudatosult a búcsú érzése, előadásuk önfeledt 
hangulatát érzelmesebb pillanatok követték. Visszatekintettek az 
itt töltött nyolc esztendőre, melyben nemcsak az érdemjegyeket 
gyűjtötték, de tudást halmoztak fel a továbblépéshez, barátokra 
találtak, diákszerelmek születtek, olyan emberi kapcsolatok, 
amelyek a felnőttkorban is meghatározóak lesznek.  

Vidám volt azonban a folytatás, hiszen idén sem hagyták ki a 
bolondballagást. Parókát, bolondos ruhát öltöttek, kirúzsozva és 
hangoskodva vonultak végig az iskolai folyosókon, elbúcsúzva a fia-
talabb diáktársaktól. Nem kímélték a kissebeket a vén diákok, többen 
kaptak rúzsos meglepetést, búcsúcsókot az arcukra. A bolondozás a 
tanáriban, majd a polgármesteri hivatalban folytatódott.

A délutánban szerenádot adtak tanáraiknak a búcsúzók, fel-
csendültek a régi dallamok, slágerek az elválás szimbólumaiként. 
Ezt követően bankett várt a végzősökre. Másnap a ballagás már 
visszafogott, szép ünnepi ceremóniája következett az utolsó 
osztályfőnöki órával. Az időjárás kiszámíthatatlanságára tekin-
tettel a sportcsarnokban folytatódott az ünnepség. Itt a szülők és 
hozzátartozók körében emlékeztek az elmúlt nyolc esztendőre, az 
általános iskolás évekre a ballagók, akiktől az igazgató, Bajcsainé 
Hajagos Ildikó is elköszönt.  A végzősök tarisznyával a vállukon, 
és virággal a kezükben álltak sorba a csarnokban, valamennyien 

átérezve azt, hogy életük új állomáshoz, új mérföldkőhöz érkezett, 
melynek első lépcsőfoka a középiskola, ahová tartanak. 

De addig is pihenés vár még rájuk és egykori tanáraikra, hiszen 
a tanévet is elbúcsúztatták. A vakáció örömét jelezvén színes lufit 
engedtek a levegőbe. A ballagók várhatóan az ötéves osztályta-
lálkozón, 2023-ban találkoznak ismét egymással. 

Június 20-án az iskola közösségének is hivatalosan lezárult a 
tanév. Bajcsainé Hajagos Ildikó igazgatótól a ceremónia kapcsán 
megtudtuk, a következő tanévben Banán a folytatásban is össze-
vont tanulócsoportban tanulnak majd az alsósok. A főtantárgyak 
esetében a harmadik-negyedik osztályban csoportbontásban 
folyik majd az oktatás. Bábolnán (a hagyományos iskolarend-
szernek megfelelően) nem lesz változás. 

A tanévzáró ünnepség alkalmat adott arra is, hogy a tanulók 
érdemeit felsorolják. Ezek közt országos megmérettetéseken 
is helytálltak, sőt dobogós helyezéseket szereztek a bábolnai 
tanulók. Talán az eddiginél még több és még magasabb szintű 
megmérettetésekről tudtak dobogós helyezéseket elhozni 
a bábolnai diákok. A végzősök közül Nagy Adél nevét külön 
kiemelte az igazgató, aki a Mozaik országos angol nyelvi tanul-
mányi versenyben első helyezést ért el Kelemen Katalin tanárnő 
felkészítésével. Az iskola tanulói sportban is szép eredményeket 
szereztek. Elsődlegesen labdarúgásban és kézilabdában jelesked-
tek. Említést kapott egy pedagógus is, aki nyugdíjba vonulása 
alkalmából vehetett át kitüntetést. Klincsokné Sarf Lívia ugyanis 
minisztériumi elismerésben részesült, a tanévzárón az igazgató-
tól vehette át Szolgálti Emlékérmét, amellyel tiszteletre méltó 
munkáját ismerték el. 

Végéhez ért a tanév. Szorgos munka után beérett 
annak gyümölcse is, amikor a Ritmus Alapfokú 
Művészeti Iskolában kiosztották a bizonyítványokat. 
A zeneiskolás és a táncos növendékek június 7-én 
izgatottan várták a tanévzárót, ahol kézbe vehették 
az év során nyújtott teljesítmény igazolására szolgáló 
dokumentumot, a bizonyítványt. A hangszereseket az 
iskola vezetése köszöntötte, majd két zongorajáték 
után végleg pontot tettek a 2017/2018-as tanévre. A 
zeneiskolás bizonyítvány nagy kincs, mert később a 
továbbtanulás alkalmával is előnyt jelent a legtöbb 
iskola szóbeli felvételijén. 
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Tábor a művészet jegyében
A nyári szünidő beköszöntével sok szülőben felmerül a kérdés, hogy 
mivel foglalhatná el örökmozgó gyermekét. Erre a kérdésre adott 
választ a Bábolnai Általános Iskola pedagógusai által szervezett tábor, 
mely a vakáció első hetében, a művészeti nevelés jegyében zajlott. 
A tartalmas foglalkozásokat megadott tematika szerint, egy európai 
uniós pályázatnak köszönhetően tartották meg.
Az egy héten át zajló táborban reggel nyolctól délután négyig 
ismerkedhettek meg az alsó tagozatos gyermekek a kézműves-
kedéssel, a drámajátékkal és más művészeti jegyekkel. A program 
egy népszerű, kedves és tanulságos mese, A halász és a nagyravá-
gyó felesége köré épült, a játék mellett bevonva a művészetet is. A 
kicsik játékosan sajátíthatták el a mese mondanivalóját, melynek 
során a főbb emberi értékeket is hangsúlyozták. 
A kézműves foglalkozásokat is a vízi világ, a tengerek élővilága 
köré szőtték. A kicsik szórakozva készítették a repülő halakat, 
horgászkellékeket, mókás cápafigurákat és rajzokat. A megvalósí-
táshoz szükséges eszközöket is a pályázatban biztosított keretből 
szerezték be. 

A szervező pedagógusok, Slániczné Schmidt Irén és Bors Erika 
nagy gonddal készültek fel a táborra, hogy a gyermekek minél 
jobban érezzék magukat és minél tartalmasabban tölthessék a 
szünidő első hetét. A rengeteg megbeszélés, előkészület meg-
hozta gyümölcsét, a gyermekek rettentően élvezték a játékokat 
és a kézműveskedést, így felejthetetlen élményekkel térhettek 
haza a tábor végén.

Sportos táborozók
A vakáció hónapjainak tartalmas eltöltése és a dolgozó szülők 
helyzetének megkönnyítése érdekében városunk általános isko-
lája több táborozási turnust is indított a tanév befejeztével. A 
szünidő második hetében ezúttal az örökmozgó gyermekeket 
várták egy sportos hétre. 

Csongrád Péter és Némedi-Vida Ingrid szervező pedagógusok 
lapunknak elárulták, hogy a sportos tábor is az európai uniós 
pályázatnak köszönhetően jöhetett létre, és a mozgás öröme 
mellett a szórakozva tanulás is fontos hangsúlyt kapott a projekt 
során. Fő témájául ugyan a sport szolgált, de emellett a szabályos 
közlekedés elsajátítása és természetesen a játék is fontos szerepet 
játszott a foglalkozások összeállításánál.

Az izgalmas hét változatos programokban bővelkedett, a csa-
patjátékok mellett egy tatabányai fürdőzéssel és egy kellemes 
sétával a tatai Öreg-tónál is megörvendeztették az alsó tagozatos 
nebulókat. Kihagyhatatlan helyszínnek bizonyult a játszótér, ahol 
a diákok a játszótéri játékokat használatba véve levezethették 
a felesleges energiáikat és teljesíthettek egy szórakoztató aka-
dálypályát. Az iskola udvarán felállított mini-városban pedig a 
kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat tanulhatták meg 
szórakozva, majd szüleikkel közösen is birtokba vehették a rög-
tönzött metropolisz utcáit. 

A tábor zárásaként egy fordulatos szülő-gyermek sorversenyre 
invitálták a 22 táborozót, akik felejthetetlen élményekkel és apró 
jutalmakkal gazdagodva tértek haza a sportos elfoglaltságról.
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Helyszín: 2943 Bábolna, Mészáros u. 22. Szivárvány Kölyökkuckó 
Táborainkat minimum 10 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.  

Naponta: 7:30 - 16:00 óráig 
Jelentkezési határidő a tábor kezdési időpontja előtt egy héttel. 

Az egész napos táborok díja tartalmazza a reggelit,  
tízórait, ebédet, uzsonnát, valamint minden kelléket és eszközt a programokhoz. 
 Részvételi díj: 18.000 Ft/fő (10% testvér kedvezményt biztosítunk, egészségügyi

alkalmassági lap kitöltése kötelező) 

2018.08.13 - 17 - ig Szivárvány indián kalandtábor: 

Müller Anita Tel: 06-20/516-5513, Facebook: Szivárvány Kölyökkuckó

Részletes információkért fordulj hozzánk bizalommal! 

A nyáron több turnusban szervezzük meg tematikus
 táborainkat 5-11 éves gyermekek részére.

SZIVÁRVÁNY TÁBOROK

Sok izgalommal és mókával várunk, ha velünk tartasz!

2018.07.16 - 20 - ig Szivárvány élménytábor:

2018.08.06-10 - ig Szivárvány kreatív mesetábor:

Minden nap más élménnyel várjuk a táborozókat: Kalózok és királylányok a
szivárvány tengeren, zenélő szivárvány, közlekedj okosan a szivárvány úton,

barangolás a szivárvány mesék birodalmában, állati jó szivárvány nap.

Meseszőnyegen repülünk a mesék birodalmába az Óperenciás tengeren és a Szivárvány
hegyen túlra. Egy mese fonalában megkapaszkodva  útnak indulunk. Varázspálcával

életre keltjük a mesehősöket, ismerkedünk különböző mesetechnikákkal. Mesekönyvet,
mesetarisznyát készítünk és a kiválasztott mese bölcsességét haza is visszük magunkkal.

Megismerkedünk az indiánok világával, életükkel, jelképeikkel. Indián nevet választunk
magunknak, Törzseket alkotunk, elkészítjük a saját törzsi ékszereinket, fejdíszeinket,

lovainkat. Ügyességi, mozgásos vetélkedőket szervezünk. Indián történeteket mesélünk.

Üzletünk címe: Nagyigmánd, József A. u. 67.
Nyitva tartás: K-P: 8-16-ig, Szombat: 8-12-ig

RENDELJEN MOST!
06 70 582 4545

Ingyenes kiszállítás: 
Bana, Bábolna, Bőny, Csém, Csép, Kisigmánd, Nagyigmánd, Tárkány

NÁLUNK A FAVORIT A  

FAVORIT!
- 19% nyersfehérje
- 3,5%nyersrost,
- 7%nyershamu,
- A-D3-E  vitamin

CSAK 2250 Ft /10 kg

INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTUNK 
MINDEN NAP!

ÁLLATELEDEL ÉS TAKARMÁNY KÍNÁLATUNKAT MEGTALÁLJA:

WWW.MÜLLERTÁP.HU

VIII. Bábolnai  
Művészeti Alkotótábor

Egy hétre műteremmé változik  
a régi iskola tornaterme. 

12 alkotóművész érkezik városunkba, hogy 
ihletet merítsen a környék szépségéből,  

és élvezze a város vendégszeretetét. 

Az alkotók minden érdeklődőt  
szeretettel várnak az alkotóterembe  

a hét bármely napján.

Időpont: 2018. augusztus 21-30. 
Helyszín: régi iskola tornaterme.

Kedves Ügyfeleim!
Biztosítási ügyeiket továbbra is a 

Nagyváthy u. 17-ben, vagy hívásra, 
kényelmesen otthonukban intézem.

Ábrahám Gyöngyi 
20/417-6756.

Termelői méz, tűzifa is rendelhető. 
30/711-0821.
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A római korban kalandoztak 

Búcsúzik a katolikus plébános

A római korban kalandozva táboroztak a bábolnai általános 
iskolások. Veresné Szkocsek Mária pedagógus három osztályból 
verbuválta csapatát, akikkel közösen Almásfüzitőn, az Azaum 
Római Táborban töltötték a nyári szünet második hetét. A külön-
leges idegenforgalmi látványosságnak tekinthető létesítmény 
néhány éve meghatározza a község turizmusát, hiszen tematikus, 
hagyományőrző rendezvényeiket nagyobb tömegek látogatják, a 
nyár nagy részében pedig a fiataloknak, osztályoknak szerveznek 
elsősorban napközis tábort, a történelem szárnyán képzeletben 
az ókori Rómáig repülve, élvezhető, de nomád feltételekkel, 
az élményszerzés és a tapasztalás eszközeivel hozzájárulva az 
ismeretszerzéshez. 

Veresné Szkocsek Mária elmondta, az itt töltött napoknak előz-
ménye van, hiszen az iskolának volt egy TÁMOP-os pályázata „Élet 
az ókorban” címmel, melyben lehetőség volt az azaumi környezet 
fenntartóival való találkozásra. A kapcsolat révén körvonalazódott 
a történelmi tábor, mely számos izgalmas programmal kecsegte-
tett. Június 25-től kezdődően élményekben gazdag napok vártak 
rájuk. Megtapasztalhatták az ókori műhelyek világát, kézműves 
foglalkozásokban vettek részt. Megismerkedtek a gyógynövé-
nyekkel, egy kirándulással kilátogattak a szőnyi régészeti ásatá-
sokra is. A záró napon egy sétálószínházi jelenetet is előadtak. 
Abban az időben kalandoztak, amikor Hadrianus csak helytartó 
volt, megérkezett Azaumba, ahol a katonai és a polgári tábor 
lakóit is köszöntötte. Ezt az első században történt helytartói 
látogatást képzelték el, annak minden szerelőjével: a császár-
ral, a katonákkal, a papnővel és a kifinomult uralkodói körrel. 

A szabadtérre megkomponált jelenet bemutatása közben Azaum 
kemencéjében sült a lepény a búcsúlakomára készülődve. 

Veresné Szkocsek Mária úgy fogalmazott, a történelemtanítás-
nak rendkívüli eszköze ez a tábor és az azaumi helyszín. A tábor-
vezető már akkor is örülhet, ha az itt megtanultaknak csak egy 
része hasznosul, mert akkor is igen felkészültek lesznek Pannónia 
történelméből. 

A tábor hátterében a Kulturális intézmények a köznevelés ered-
ményességéért (EFOP) című pályázat áll, amelyben több általános 
iskola konzorciumban vehetett részt. 

Varga Imre plébános ezüstmisét tartott, immár 19 éve szolgálja 
a megye három településének, Ács, Bábolna és Csém hitéletét. 
Pályája a Győri Bencés Gimnáziumban kezdődött, itt érettségizett 
1987-ben. Osztályából egyedüliként jelentkezett a papi szolgá-
latra, illetve ennek előkészítésére, szemináriumra. Papszentelése 
1993-ban volt a Győri Bazilikában, majd első szolgálatát ugyan-
csak Győrben látta el a Szent Lélek Plébánián. Az út innen egy 
év után Kapuvárra vezetett, ahol két évet szolgált, majd Sopron, 
utána Ászár lett életének egy-egy állomása. Ezután került Ácsra, 
ahol immár 19 éve lát el szolgálatot. Érkezésekor volt a települé-
sen egy középiskolásokból álló ifjúsági hittan csoport. Napjaink-
ban azonban csak az általános iskolai kötelező hittan/erkölcstan 
órák a jellemzők. Sikerként könyveli el, hogy ideérkezésekor az 
akkori ifjúsági csoport egy tagja is a papi hivatást választotta. 
Pozitív élményei között szerepelnek a Biblia-körök, melyek sokszor 
hasznos, tartalmas felismeréseket fogalmaztak meg, a vasárnapi 
misék, prédikációk, kirándulások, összejövetelek ugyancsak ked-
vesek számára. 

 − Ez egy nagyon nagy visszatekintés, egy hálaadás Isten felé, 
hogy ezt megélhette az ember. Ilyenkor a felgyülemlett életta-
pasztalattal, bölcsességgel felvértezve indulunk neki a követ-
kező éveknek. Bizonyos időközönként a papokat különböző 
szempontok alapján áthelyezi a Megyés Püspök, ezt majd két 
évtized távlatában nem kell tragédiaként felfogni, ennek most 
jött el az ideje. Soprontól nem túl messze, Agyagosszergényre 
helyeznek át, és hozzám fog tartozni Petőháza, Fertőendréd és 

Fertőújlak. Búcsúzáskor mindig a pozitív dolgok kerülnek elő-
térbe: Visszajelzésként a hívek azt mondták, szerettek, és hogy 
sokat köszönhetnek nekem. Buzdítom őket, hogy az utódomat is 
fogadják szeretettel. Búcsúszóként üzenem, hogy a mai rohanó, 
sok csatornán jövő információk világában óvják magukat a 
szétforgácsolódástól, és próbáljanak a lényegre koncentrálni. 
Érjük el, hogy a lényegre, az emberre tudjunk figyelni. Aki test 
és lélek egysége, aki Isten képmása, és akit szeretetben ki kell 
bontakoztatni, összegzett a búcsúzó plébános az ezüstmisét 
követően, mely a 25 év szolgálat egyfajta szép mérföldköve.
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SZENTMISÉK RENDJE A BÁBOLNAI 
NEPOMUKI SZENT JÁNOS 

KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2018. július hónapban
Évközi 13. vasárnap 10:45 órakor szentmise  8-án vasárnap 10,00 órakor rózsafüzér
Évközi 14. vasárnap 10:45 órakor szentmise 15-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér
Évközi 15. vasárnap 10:45 órakor szentmise 22-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér
Évközi 16. vasárnap 10:45 órakor szentmise 29-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér
Évközi 17. vasárnap 10:45 órakor szentmise

 A szentmisét celebrálja: Varga Imre plébános 20/4655-373 
 Kántor: Drávai Veronika 30/7490-667 
 Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/5123-560

2018. augusztus hónapban
5-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér Évközi 18. vasárnap 10:45 órakor szentmise
12-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér Évközi 19. vasárnap 10:45 órakor szentmise
19-én vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér Évközi 20. vasárnap 10:45 órakor szentmise
20-án hétfő 11:00 órakor szentmise Szt. István király ünnepe (kenyérszentelés)
26-án vasárnap 10:00 órakor rózsafüzér Évközi 21. vasárnap 10:45 órakor szentmise  
 Terményáldás (gyümölcs, zöldség)

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános 20/410-0511 
 Kántor: Drávai Veronika 30/7490-667 
 Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/5123-560

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET

JÚLIUS 15. Vasárnap 15:00 óra

AUGUSZTUS 05. Vasárnap 15:00 óra

AUGUSZTUS 19. Vasárnap 15:00 óra

SZEPTEMBER 02. Vasárnap 15:00 óra

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

Lelkészi hivatal:   
2900 Komárom Mártírok útja 10. • Tel./Fax.: (34) 343-664

Egyházközségi felügyelőnk:  
Osgyán László • Tel.: (34)368-109 
E-mail: osgyanlaci@t-online.hu

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok:  
www.evangelikus.hu www.evangelikus.lap.hu
http://enekeskonyv.lutheran.hu/ www.komarom.lutheran.hu
http://www.onlinehittan.hu/ http://www.egyszeregy.hu/

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE

JÚLIUS 15. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 19, 197, 154, 235
JÚLIUS 22. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 25, 425, 489, 198
JÚLIUS 29. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 32, 424, 489
AUGUSZTUS 5. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 35, 265, 155, 489
AUGUSZTUS 12. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 36, 278, 489
AUGUSZTUS 19. Vasárnap 11 óra Úrvacsora, ÚJKENYÉR ünnepe 
   Énekelendő zsoltárok: 66, 384, 494, 446
AUGUSZTUS 26. Vasárnap 11 óra Énekelendő zsoltárok: 68, 236, 156, 494, 396
SZEPTEMBER 2. Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 09. Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 16. Vasárnap 11 óra

Igét hirdet Simon Norbert református lelkész 
Tel.: (30) 336-3734 • E-mail: mikesi99@gmail.com

Parókia: 2944 Bana Jókai Mór u. 29. • Tel./Fax.: (34) 597-459
Gondnok: Farkas Károlyné Erzsike • Tel.: (70) 2363-809

Kántor: dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc • Tel.: (20) 986 4781  

E-mail: borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok:  

www.refpasaret.hu www.reformatus.hu http://reformatus.lap.hu/ www.
parokia.net www.kre.hu www.reformatus.ro www.papacollege.hu www.

reformatus.lapozz.hu http://biolka.reformatus.ro/ www.kalvinkiado.hu www.
refdunantul.hu http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN 
KENYÉRSZENTELÉS

A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT JÁNOS  
KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

2018. AUGUSZTUS 20-ÁN  
a 10.45 órakor kezdődő  

szentmise keretében
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Sportos 
szünidei matiné
2018. június 25-től augusztus 29-ig.

Sportcsarnok
csütörtök:  17:00-19:00: floorball 

(térítésmentes)

Iskolai műfüves pálya 
(óvodás és iskolás gyermekek számára 
térítésmentes, baráti társaságok 
részére a bérleti díj 2.500,- Ft/óra)

hétfő: 16:30-18:00:  
iskolás gyerekek foci

 18:00-19:00:  
baráti társaság (öregfiúk foci)

 19:00-20:00:  
kiadó egyeztetés alapján

kedd: 16:30-18:30:  
óvodás, iskolás gyerekek foci

 18:30-19:30:  
baráti társaság (HatSped foci)

szerda: 16:30-18:00:  
iskolás gyerekek foci

 18:00-19:30:  
kiadó egyeztetés alapján

csütörtök:  16:30-18:30:  
óvodás, iskolás gyerekek foci

 18:30-19:30:  
baráti társaság (HatSped foci)

péntek: 16:30-18:00:  
iskolás gyerekek foci

 18:00-19:00:  
baráti társaság (öregfiúk foci)

Iskolai kosárlabdapálya
Hétfőtől péntekig 17 órától 19:30-
ig igény alapján térítésmentesen 
kosárlabdázást biztosítunk.

A pályákra a bejárás a  
sportcsarnok felől történik.

Bővebb információ  
Szilágyi Ágnestől kérhető a 
30/417-9236-os telefonszámon.

Díjugratás – a versenyek szervezője 
már a Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör
Nemzetközi, Közép-kelet Európában is 
rangos eseménynek számító díjugrató ver-
senyt bonyolítottak Bábolnán június első 
hétvégéjén. A viadalon felnőttek mellett 
az utánpótlás korú versenyzőknek is teret 
adtak a szervezők. Több korosztályban 
folytak a küzdelmek 12 ország lovasai közt, 
és itt volt szinte a teljes magyar élmezőny. 
Gyermek, ifjúsági és felnőtt versenyszámo-
kat bonyolítottak le több kategóriában. A 
csúcsversenyszám ezúttal a 145 cm-es aka-
dályokkal megrendezett Pettkó-Szandtner 
Kupa volt, melyben 7 nemzet 33 párosa 
versengett az értékes díjakért.

A szakág elnökétől, Szotyori-Nagy Kristóf-
tól megtudtuk, júliusban Európa Bajnokság 
lesz Franciaországban a fiataloknak, ezért a 
válogatott számára fő válogatóversenynek 
számított a megmérettetés. Külön verseny-
számokban szerepeltek azok a lovasok, akik 
még utánpótlás korúak, de már a felnőttek 
felé kacsintgatnak. Ők az U25-ös megmé-
rettetések résztvevői, mely egy lépcsőfok az 
ifjúsági és felnőtt korosztály közt, Bábolnán 
135cm-es akadályokat ugrattak. Először 
indult ebben a kategóriában a bábolnai 
Buza Patrik, és rögtön az egyik futam ötödik 
helyét szerezte meg. A Ménesbirtok lovasa, 
Bertók Mátyás is szép eredményeket ért el, 
110 cm-en egy harmadik és egy negyedik 
helyet söpörhetett be. 

A Pettkó-Szandtner Tibor emlékére 
kiírt nagydíj viszonylag érdekesen alakult, 
hiszen a megszokottnál több páros telje-
sített hibátlan pályát, így az összevetésben 
sok versenyzőért szurkolhatott a közönség. 
Végül egy cseh lovas, Jiri Hruska nyert Wein-
hardt Virág előtt szoros küzdelemben.

A következő, az előbbinél kevésbé rangos, 
ám sok lovat és lovast megmozgató ver-
senyre június 19-e és 21-e között került sor 
Bábolnán. A regionális és felkészítő, valamint 
szabadidős megmérettetést kivételesen hét 
közben bonyolították le azért, mert a hét-
végén máshol is szerveztek hasonló szintű 

díjugrató versenyeket, a bábolnai szervezők 
pedig nem akarták elvenni a versenyzőktől 
a több lehetőséget. A három nap alatt 59 
egyesület 128 lovasa 188 lóval állt rajthoz, 
hogy több kategóriában és akadály-ma-
gasságon mérje össze felkészültségét. A 
legalacsonyabb akadályokat 70-75 cm-re 
tervezték, ezeket a kezdő, illetve felkészítő 
lovasok ugratták. E kategória résztvevője 
volt a tizenegy éves bábolnai Rózsahegyi 
Blanka, aki Győrújbaráton lovagol, és készül 
arra, hogy rajtengedély-vizsgát tegyen. 
Amint azt Blanka lapunknak elmondta, 
az ilyen és ehhez hasonló versenyek jó 
alkalmat kínálnak ahhoz, hogy a vizsgára 
történő felkészülésben tapasztalatokat 
szerezzen. A bábolnai versenyen két lóval is 
indult, közülük Nutella nevezetűvel kedden 
kategóriája második, majd csütörtökön első 
helyét szerezte meg, és Kunigundával is 
sikerült egy második helyezést elérnie.

A bábolnai lovasversenyek szervezését 
tavaly március óta a Bábolna Ménesbirtok 
Lovas Kör végzi. A szervezet irányítását 
Rozmán Ferenc elnök végzi, akitől megtud-
tuk, a sporttörvény nem engedi, hogy gaz-
dálkodó egység versenyeket bonyolítson le. 
Mivel korábban a Ménesbirtok vállalta fel a 
bábolnai lovas-rendezvények szervezését, 
ezért szükség volt a ménes helyett egy új 
egyesület létrehozásához. A lovas kör tag-
ságát elsősorban a Ménesbirtok dolgozói 
alkotják, jelenleg két igazolt versenyzővel 
rendelkeznek. Bertók Mátyás már hosszú 
éveken keresztül kiváló eredményeket ér el 
a Ménesbirtok által tenyésztett arab lovak-
kal, Sáringer Ferenc pedig edzői és verseny-
zői feladatokat is ellát. Elnök úr lapunknak 
azt is elmondta, egyelőre nem céljuk a 
lovasok körének bővítése, költségvetésük 
nem bírná el azt. Továbbra is a bábolnai 
lovasversenyek szervezésével foglalkoznak, 
mely nem merül ki a díjugratásban, hanem 
mindegyik szakágat érintheti, melyre itt 
lehetőség nyílik.
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A megyei első osztályú labdarúgó baj-
nokság utolsó fordulójában együttesünk 
Nagyigmándra látogatott. A helyezések 
szempontjából túlzottan komoly tétje 
nem volt a mérkőzésnek, inkább a két 
szomszédvár közti presztízs motiválta a 
játékosokat. Legényeink visszavágtak az 
őszi hazai vereségért, 3:0-s győzelemmel 
a 8. helyen zárták a bajnokságot. Tavaly 
ugyanezt a pozíciót sikerült elérni, akkor 
26 forduló eredményeiből, most 30-ból. 
Az őszi szezonzáráshoz képest együtte-
sünk két helyet rontott, akkor 24 ponttal 
7 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség volt 
a mérleg. Tavasszal valamelyest rosszabb 
eredmények születtek, 16 ponttal 5 győze-
lem, 1 döntetlen és 5 vereség jött az őszi 
listához. 

Ami bosszantó volt például, hogy ősszel 
Esztergomból legényeink el tudtak hozni 
egy pontot, míg a tavaszi hazai találkozón 
az Esztergom rabolt hármat. Hasonlóan 
jártak Tata ellen is, illetve a többi, tabellán 
feljebb helyezkedő együttestől mind hazai 
pályán, mind pedig idegenben vereség 
volt a mérleg. Kivételt képez ez alól a 
Vértesszőlős, akit itthon sikerült legyőzni, 
illetve a Sárisáp, akik ellen hazai győze-
lemmel és idegenbeli döntetlennel zárult 
a találkozó. A tabellán hátrébb helyezkedő 
csapatok közül a Bokodot, az Ácsot és a 
Vértessomlót sikerült mindkét mérkőzésen 
legyőzni, Koppánymonostorról egy pontot 
elhozni, a többiek ellen hazai győzelem-
mel és idegenbeli vereséggel zárultak a 
meccsek. A Nagyigmánd elleni küzdelmek 
fordítottan alakultak, hazai vereség és az 
utolsó fordulóban bravúros győzelem 
Igmándon.

Csapatunk gólkirálya Róth István lett 9 
találatával, mögötte Fábián Dávid, Tímár 
Dániel és Valkó Miklós 4-4 góllal, majd a 
3 gólosok: Bujáki Bence, Bukovics Máté, 
Kalamár Lajos és Magyar Patrik. Kétszer 
talált az ellenfél hálójába Kovács Máté, 
illetve egyszer-egyszer Csillag Máté, 
Horváth Dominik, Kolonics Bálint és Valkó 
Gergő.

A Komárom egyébként – ahogy az előre 
megjósolható volt – csont nélkül nyerte a 
bajnokságot és jutott az NB III küszöbé-
hez. A sorsolás a megyei bajnokok közül a 
székesfehérvári Ikarus-Maroshegy csapatát 
hozta ki ellenfélként, akiket Bozsik Péter 
együttese mindkét mérkőzésen legyőzött, 
így immár másodszor szerepelhet az NB 
III-ban a Komárom gárdája.

A kissé szárnyaszegett U19-es gárda 
sajnos 7:1 arányú vereséggel tért haza a 
nagyigmándi zárómérkőzésről, nekik a 9. 
hely jutott a végelszámolást követően. 38 
ponttal 12 győzelmet, 2 döntetlent és 14 
vereséget tudhatnak maguk mögött.

Egy évvel ezelőtt ők is két hellyel feljebb 
végeztek, a visszacsúszás okai elsősorban a 
sportolni vágyó fiatalság hiányában kere-
sendő. Azok, akik az ificsapatban játszot-
tak – játszanak – többségükben még meg 
sem közelítik a korosztály felső határát, 
általában 16 év alattiak. Bravúr tőlük, hogy 
fel tudják venni a versenyt ellenfeleikkel, 
akik jórészt idősebb és atlétikusabb 
termetű játékosok. Dicséretükre legyen 
mondva, hogy a fiatal focisták zöme a 
vasárnapi U19-es mérkőzések mellett 
szombatonként az U16-os meccseken 
is teljesít. Ezek tudatában foglalkozott a 

gyerekekkel teljes szakmai és emberi oda-
adással Marosi László edző, tanítványai a 
szezon során jónéhány meglepetést is 
okoztak ellenfeleiknek. Nehéz lenne 
elemzésekbe bocsátkozni őszi és tavaszi 
eredményeiket illetően, ami azonban tény, 
hogy ismét van néhány olyan tehetséges 
ifjú focista az együttesben, akik már a 
felnőtt gárda ajtaján kopogtatnak. Mar-
cinkó Bálint, Takács Kornél, Takács Bálint, 
Kaluha Tamás rendre a csapat húzóembe-
rei, játékuk korosztályuk legjobbjai közé 
emeli őket megyénkben. A házi góllövőlis-
tát is Marcinkó Bálint vezeti 22 találattal, 
mögötte Kaluha Tamás 10, Kovács Máté 
7, Gerencsér Gábor 5, Antal Krisztián 4, 
Horváth Mátyás, Pirik Mihály és Szalai 
Domink 3-3 gólt értek el.

Lapunk információi szerint komolyabb 
változások várhatók nyár folyamán a 
sportegyesület és a labdarúgó-szakosztály 
irányításában. Úgy értesültünk, hogy Nagy 
Lajos ügyvezető lemondott a BSE vezetői 
pozíciójáról, utódjául Zsidi Sándort jelölik 
a posztra, aki munkáját tekintve az OSI 
bábolnai gyárának igazgatója. Csongrádi 
Péter vezetőedző visszatér az utánpót-
lás-nevelés berkeibe. Várhatóan ő lesz 
az U16-os csapat edzője és bábáskodik 
az összes utánpótlás-korosztály felett, 
helyette Józsa Péter veszi át a felnőtt gárda 
irányítását, aki Győrből érkezik. Marosi 
László előreláthatólag marad az U19-es 
csapat élén. Konkrétumokról később 
tudunk beszámolni, hiszen a Bábolnai 
Sportegyesület július 12-i közgyűlésén 
döntenek majd az említett változásokról.

Labdarúgás – A felnőtt és az U19-es csapat a mezőny 
közepén végzett, őszre jelentős változások várhatók

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben az előző hét eseményeiről készült műsorszámainkat láthatják. 

Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismét-
léseit szerdától naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján. 

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
A képújságban közölt hirdetéseket saját honlapunkon is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu,  

illetve facebook oldalunkon is megjelenítjük. Adásaink tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.

– adásaink menüpontban bármelyik 
műsorszámunkat megtekintheti 
akár hónapokra visszamenően

– képújság menüpontban képújságunk 
tartalmát nézheti időkorlátozás nélkül

– hirdetések, közérdekű, óvoda és iskola, 
egészségügy, sport és televíziónk hírei 

– bábolnai újság menüpontban a Bábol-
nai Fórum című havonta megjelenő 
önkormányzati lap számait olvashatja

– képtár menüpontban bábolnai 
eseményekről láthat képeket

– időjárás menüpontban településünk aktu-
ális és várható időjárásáról tájékozódhat

– élő adás menüpontban élőben tekintheti 
meg csatornánkon éppen futó adásunkat

– dokumentumok menüpontban olyan 
hirdetéseket, közleményeket helye-
zünk el, melyek hosszabb tartalma 
miatt a képújságba nem férnek el
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Teke – kupában nem sikerült a legjobb négy közé jutni

Tavasz Kupa kézilabdatorna

Miután NB I-es tekecsapatunk a Magyar 
Kupasorozatban a legjobb 8 közé jutásért 
mindkét mérkőzésen megverte a szintén 
NB I-es Oroszlány gárdáját, már a négyes 
döntőbejutásért harcolhatott. Itt már szu-
perligás ellenféllel, az Ajka együttesével 
kellett megküzdeni. Az első találkozót 
idegenben vívták legényeink, ahol a 
papírforma érvényesült. A vendéglátók 
magas színvonalú játékkal 5:1 arányban 
diadalmaskodtak. A visszavágóra június 
17-én került sor Bábolnán. Az első körben 
Torma Józsefnek nem, de Morvai Gábor-
nak sikerült csapatpontot elérni, így 1:1-re 
állt a találkozó 27 fás ajkai előnnyel. A 
második körben Szász László remek tel-
jesítményének köszönhetően már egész 
közel kerültek tekéseink a vendégekhez, 
de Körmendi Imre sajnos nem tudott 
csapatpontot szerezni. Végül döntetlenre 

végződött a mérkőzés, az Ajka azonban 
58-cal több fát ért el, így ők kapták a plusz 
két pontot. Ezzel ők nyerték a találkozót, 
mellyel a Magyar Kupa négyes döntőjébe 
jutottak. A június 23-án Egerben meg-
rendezett kupadöntőt végül a Győr-Szol 
tekézői nyerték az FTC és a Szeged előtt, 
az Ajka a negyedik helyen végzett.

Szép eredménynek tartja Skuba István 
szakosztályvezető a kupaszereplést. 
Olyan csapatot, mint az Oroszlány, akik 
az NB I keleti csoportjának második 
helyezettjei, mindkét mérkőzésen sike-
rült legyőzni, ráadásul ellenük korábban 
még nem sikerült nyerni. A szuperligás 
Ajka együttesét hazai pályán sikerült egy 
kissé megszorítani, de náluk válogatott 
versenyző is dob, akinek teljesítménye 
ezúttal is kiemelkedő volt.

Tekéseink némi pihenőre vonulnak, 
a nyári szünetben a négy évvel ezelőtt 
átadott pályát kell felújítani. Néhány 
tornameghívásnak eleget tesznek majd, 
ami részét képezi a következő bajnokság 
felkészülési időszakának. Skuba István 
beszélgetéseket tervez játékosaival, 
ugyanis néhány csapat érdeklődött teké-
seink iránt. Azt tudjuk, hogy Kiss Norbert 
visszamegy Győrbe, őt nehéz lesz pótolni.  

10 és 14 éves korú lányok számára 
szerveztek kézilabdatornát június 
2-án városunk sportcsarnokában 
ácsi, bőnyi, csornai és természete-
sen bábolnai résztvevőkkel. Erede-
tileg az U10-es korosztályt várták a 
megmérettetésre, később kibővítet-
ték a nevezhető korosztályokat, így 
a 2005, 2006 és 2007-es születésű 
kézilabdás növendékeknek is lehe-
tőséget adtak a játékra.

A vegyes korosztályú bábolnai csapat 
első mérkőzését Ács ellen vívta. Az ellenfél 
jól ismert gárda, a játékosok jórésze 14 év 
körüli, így némi fölényben kézilabdáztak. 
A mieink kissé álmosan kezdtek, csak a 
meccs vége felé kezdett kibontakozni 
megszokott játékrendjük, a vereséget már 
nem tudták elkerülni. Aztán győzelemmel 

zártak a bőnyi és csornai együttessel 
szemben, így ezüstérem jutott a bábolnai 
lányoknak. Az első helyért járó kupát az 
ácsiak vihették haza, a harmadik helyet 
a csornai HétFő gárdája szerezte meg, 
negyedikként pedig a bőnyi kézisek végez-
tek. A torna gólkirályi címét a bábolnai 
Németh Diána nyerte el, a legjobb kapus-
nak járó díjat a csornai Kovács Nóra vihette 
haza, a legjobb hazai játékosnak pedig 
Szabó Bernadettet választották.

Némedi-Vida Ingrid, a bábolnai lányok 
edzője elégedettségének adott hangot a 
tornát követően csapata teljesítményét 
illetően. Nagyra értékelte tanítványai egész 
évi munkáját, hiszen a tanulás mellett a 
heti három edzés után hetente, kéthe-
tente bajnoki mérkőzéseken teljesítettek. 
Az alapszakaszt követően a felsőházban 
folytatták küzdelmeiket Várpalota, Tamási, 

Szekszárd, Csákvár és Dorog csapatainak 
társaságában. Meccseiket Tamásiban, 
Szekszárdon és Székesfehérváron játszot-
ták, egy fordulót márciusban Bábolnán is 
lebonyolítottak. Az U13-as lánycsapat az 
5. helyen végzett, a góllövőlistán Németh 
Diána 41 góllal az ötödik, míg Szabó Ber-
nadett 39 góllal a nyolcadik helyet szerezte 
meg. Jövőre már egy korosztállyal feljebb 
lépnek a lányok, fejlődésüket látva szerep-
lésük stabil helytállást feltételez.

A nyár sem telik el mozgás nélkül, 
ugyanis a tavalyihoz hasonlóan idén is lesz 
sporttábor, azon belül a lányok kézilabdá-
zással töltik majd idejüket. A július 16-tól 
20-ig tartó táborra óriási az érdeklődés, a 
jelenlegi sportolókon kívül remélhetőleg 
újabb résztvevőknek is megjön a kedve a 
kézilabdázáshoz, a labdarúgáshoz.
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A bábolnai strandkézilabdás lányok 5. nemzetközi tornagyőzelme

Éjszakai futás a Hölgyegylettel

A Bábolna SE volt felnőtt kézilabda 
csapatának tagjai évről évre össze-
állnak a nyárra, hogy felidézve a régi 
együtt töltött éveket, a homokon újra 
átéljék a közös izgalmakat. Idén is 
összejöttünk, pár új játékossal kiegé-
szülve, hogy részt vegyünk a Balaton 
Beach Cup Nemzetközi Strandkézi-
labda Tornán a június 9-ei hétvégén. 
Az immáron 22. alkalommal meg-
rendezett turnén 26 csapat, nők és 
férfiak, 4 különböző országból talál-
kozott a sportos megmérettetésen.

A női mezőny 12 csapattal vágott neki a 
küzdelmeknek, két csoportban. Az első 
mérkőzést csak szétlövéssel sikerült meg-
nyernünk, de hamar túlléptünk a kezdeti 
nehézségeken és a soron következő 
mérkőzéseket magabiztosan nyerve cso-
portunk első helyén végeztünk. Vasárnap 
kora délután az elődöntőben is szétlövésre 
került sor, ahol szerencsére mi voltunk a 
magabiztosabbak, így tovább küzdhettünk 

a bajnoki címért.   A döntőben a kölni 
Echte Fründe csapatával találkoztunk. Az 
első félidőt nagy fölénnyel nyertük, majd 
a másodikban kicsit későn ébredtünk és 
döntetlennel zárult a vége, így arany gólig 
kellett küzdenünk. Szerencsére feldobás-
nál sikerült megszereznünk a labdát és egy 
gyors játék után gólt lőve megnyertük a 
második félidőt is. Így immár 5. alkalommal 

sikerült elhódítanunk a győztesnek járó 
kupát.
Játékosok: 
Szegedi-Szántó Zita, Simon Lilla, Karvaj 
Diána, Gyurkovics Rita, Bors Nikolett, Sima 
Gabriella, Szűcs Bernadett, Hegedűs Nóra, 
Bíró Dorina, Wunder Eszter, Fehér Mária

edző: Fehér Mária

Este tíz órára invitálta a Bábolnai Hölgyek 
Egylete június 2-án azokat a helyi és kör-
nyékbeli sportolni vágyókat, akik vállalták 
a futás éjszakai kihívását. A sportese-
ményt hagyományteremtő céllal hívták 
életre azzal a szemlélettel, hogy aki szeret 
futni, az éjszaka is szeret futni, és miután 
az esti program jó hangulatú eseménynek 
ígérkezett, ezért sokan csatlakoztak a 
különleges mozgalomhoz. A szervezők 
valami olyat szerettek volna létrehozni, 
ami még nem volt a városban, úgy gon-
dolták kuriózumnak számít, ha éjszaka 
rendeznek futóversenyt – tudtuk meg 
Kozma Ágnestől, az egyik hölgyegyletes 
szervezőtől.

A bemelegítést követően mintegy 
nyolcvanan vágtak neki a három és fél 
kilométeres távnak, melynek teljesíté-
sét a kedvező időjárás is segítette. Nem 
versenynek hirdették meg a szervezők a 
későesti sporteseményt, ennek ellenére 
a résztvevők közül sokan nagy elánnal 
vágtak a távnak a rajtnál, bennük erősen 

élt a versengés szelleme. A többség 
számára inkább egy hangulatos, külön-
leges, érdekes, jó buli volt mindamellett, 
hogy kellemesen el is fáradtak. 

A hölgyegyletes szervezők – Kozma 
Ágnes, Szíjártóné Bojtor Katalin és Grónyi 
Erika - a futóversenyt megelőzően meg-
tervezték és feltérképezték az útvonalat. 
Ismerve a város területét elsősorban a 
biztonságra törekedtek. Az egészségügyi 
központ parkolójából indulva a körforga-
lomból Bana felé futva, majd az Újhelyi 

utcába bekanyarodva, aztán a hátsó föl-
dúton vissza egészen a Csekonics utcáig, 
végül vissza a Mészáros útra a kiindulási 
pontig zajlott a futam. A szervezők nem 
csak a futók létszámán, de az életkori 
sokszínűségen is meglepődtek: a kisis-
kolástól az idősebb korosztályig minden 
réteg képviseltette magát az eseményen, 
ráadásul minden elrajtoló célba is ért. 
Mivel ezúttal nem a versengésen volt a 
hangsúly, nem díjakat osztottak, hanem 
pólókat sorsoltak ki a futók között.


