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Életfán őrizzük kisbabáink 
neveit az utókornak
Emlék a szülőknek és a családoknak

Bábolna vezetése mindig nagy gondot fordított a gye-
rekekre, hiszen ők jelentik a város jövőjét. A gyerme-
ket vállaló családok megbecsülését mutatja számos 
önkormányzati intézkedés, az egyik ilyen az a köztéri 
műalkotás, amit a város 2015-ben állíttatott a telepü-
lés központjában. Az Életfa Gera Katalin kaposvári 
szobrászművész munkája, melynek apró bronzleve-
lecskéire évről évre felkerülnek a település újszülött-
jeinek nevei. A tavalyi esztendőben kiemelkedően sok 
gyermek született Bábolnán, ezért augusztus 24-én, 
pénteken népes körben tartotta meg a városvezetés 
az Életfa-ünnepséget. 

A város vezetése a közös önkormányzati hivatal mellett állít-
tatott Életfa műalkotásnál ünnepelte azokat a helyi családokat, 
amelyekben tavaly kisbabák születtek. Évente egyszer, így idén 
is felkerültek az Életfára az újszülöttek nevei, az utókornak szánt 
emlék gyanánt. Az ünnepségen a megjelenteket Berkesné Szűcs 
Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője köszön-
tötte, majd a családokhoz szólt dr. Horváth Klára polgármester 
is, aki beszédében az őket támogató helyi intézkedésekről is 
beszélt amellett, hogy megköszönte a szülők áldozatvállalását. 

Köztudott, hogy korábban Csemetéink csemetéi elnevezés-
sel fát ültetett az önkormányzat a bábolnai kisbabáknak, majd 
miután betelt a hely a csemetéink kertjében új elhatározásra 
jutott a város. 2015-ben Életfát állíttattak emlékül a szülőknek 
és a családoknak. A műalkotáson nyolcszáz kicsiny levélke talál-
ható, nagy része még üresen. Idén a tavaly született 43 kisbaba 
neve került fel az Életfára. Őket és szüleiket invitálták a nyári, 
családbarát eseményre. 

Az ünnepségen a megyei önkormányzat képviseletében 
szólalt fel dr. Veres Zoltán megyei jegyző, aki a közigazgatás és 
a családok összefonódó kapcsolatáról beszélt. Az eseményen 

dr. Szalai Gábor katolikus plébános is köszöntötte a szülőket, 
akiknek a gyerekek elevenségéről és ártatlanságáról beszélt 
Ady Endre, magyar költőnk gondolatát idézve.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, 2017-ben 43 
gyermek született Bábolnán, 23 kislány és 20 fiú. Érdekesség, 
hogy szilveszterkor hárman látták meg a napvilágot. 

- Szeretnénk, ha Bábolna „baba-barát” településsé válna. 
Szeretnénk, ha mindenki úgy érezné, hogy Bábolnán jó élni, 
lakni és dolgozni. Ezért tesszük azokat a fejlesztéseket, amelyek 
a jövőnk, gyermekeink érdekében fogalmazódnak meg. Útjain-
kat, járdáinkat baba-baráttá tettük. Felújítottuk az óvodát, ahol 
megnyitottuk a hatodik csoportot. Kedvezményes kamatmen-
tes kölcsönt adunk az építkezőknek, az új lakást vásárlóknak, 
valamint a kisbabák START-számla nyitásához is hozzájárulunk 
negyvenezer forinttal. Negyedévente a babazsúrok alkalmával 
ajándékcsomagot is osztunk. A felújításoknál teljes mértékben 
szem előtt tartjuk gyermekeinket, akiknek új tereket, játszópar-
kokat alakítunk ki. A leendő szabadidőparkban kilencezer négy-
zetméteres játszófelület kerül kialakításra, sok egyéb játszóhely 
mellett, valamint az épülő strandfürdő is a gyerekek igényei 
szerint létesül: gyermekmedencékkel és kikapcsolódást nyújtó 
lehetőségekkel, mondta el a város polgármestere. Dr. Horváth 
Klára azt is kiemelte, hogy az idei kukoricafesztivál programja-
inak összeállításakor is gondoltak a gyerekekre, hiszen Halász 
Judit népszerű énekest hívták szórakoztatásukra. 

Az Életfa ünnepség végén színes lufik repültek a magasba, 
szimbolizálva azt, hogy a kisbabák is felnőnek, majd kirepülnek 
egyszer a családi fészekből. A város vezetése azonban abban 
bízik, hogy az önkormányzat olyan környezetet és munkalehe-
tőségeket teremt, hogy az iskolai esztendők végeztével, fiatal 
felnőttként majd visszatérnek településükre a most még óvva 
dédelgetett, szeretett apróságok. 
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Önkormányzati híradó
Rendkívüli testületi ülésen születtek 
döntések július 31-én a Közösségi Ház 
Stúdiótermében. A testület határozat-
képesen ült össze a nyár derekán, hogy 
megvitassák a város fontos ügyeit. 

A módosított napirendi pontok elfogadá-
sát követően a Rendőrkapitányság tájékoz-
tatójáról esett szó. Az általános tájékoztató 
a júniusban történt rendőri beavatkozást 
igénylő eseményeket foglalta össze.

A folytatásban a 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítása következett.

Az önkormányzat beadta hitelkérelmét 
a Kincstárhoz 1,2 milliárd forint összegben. 
A kérelmet a Kincstár elbírálta és felterjesz-
tette a Kormányhivatal felé. A Kormány-
hivatal tájékoztatása szerint azonban a 
költségvetési rendeletben szerepeltetni kell 
a felvenni szánt összeget, évenkénti bontás-
ban. Ebben az évben a hitelből 240 millió 
forintot vennének fel. Ezt követően tech-
nikai jellegű átvezetéseket tartalmazott a 
napirendi pont. A téma kapcsán szerepelt a 
metángázos kiserőmű pályázata is, melynél 
a többlettámogatási kérelmet visszavonta 
a város, mert az akkori tájékoztatás szerint 
nem lehetett érvényesíteni a projektre. 
Most ismét jogosulttá vált a kérelem, ezúttal 
29 millió 304 ezer forint összegről. A beru-
házás megvalósításához a város 103 millió 
495 ezer forintot biztosít önerőként.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítására is sor került, majd a Bábolna 
Strand- és Termálfürdő projekt műszaki 
ellenőrzésére irányuló árajánlatok kerültek 
terítékre. A témában a szerződéskötésre a 
Városgazda Kft. jogosult, a képviselők a leg-
olcsóbbat: a Bricoll Kft. árajánlatát fogadták 
el nettó 22 millió 500 ezer forint összegben.

Az ülés további menetében a Bábol-
nai Szennyvíztisztító telep üzemeltetési 
problémái kerültek górcső alá. Az ÉDV Zrt. 
levélben kereste fel az önkormányzatot, 
miután a szennyvíztisztító telepen az utóü-
lepítő tárgyat meg kellett javítani. A javítás 
1 millió 470 ezer (+ÁFA) forintba került, 
mely összeget az önkormányzat utólagos 
jóváhagyásával a bérleti díj terhére érvé-
nyesítene a társaság. Az utóülepítő javítása 
során az is világossá vált, hogy annak teljes 
felújítására néhány éven belül szükség lesz, 
mert a belső fele teljesen elkorrodálódott. 
Az ÉDV Zrt. a várossal közösen pályázati 
lehetőséget keres a mintegy százmillió 
forintos nagyságrendű munkálatokra, 
amellyel a szennyvíztisztító telep befogadó 

kapacitása is megnőne. A képviselők támo-
gatták a kérelmet.

Az Ácsi útra vonatkozóan kamionok par-
kolását tiltó tábla kihelyezéséről is tárgyal-
tak. A témát egy lakossági bejelentés miatt 
boncolgatták. A bejelentés szerint az Ácsi 
úton az Árkád ABC és az Ácsi út-Petőfi utca 
kereszteződés közötti útszakaszon egy 
folyamatosan ott parkoló kamion megne-
hezíti a Petőfi utcából való kikanyarodást 
azzal, hogy akadályozza a szabad kilátást. 
A Magyar Közutat megkeresték azzal, hogy 
egy 3,5 tonna feletti gépjárművek részére 
szóló megállást tiltó táblát helyezzen ki, 
de tájékoztatása szerint ilyenre nincs lehe-
tőség. Esetlegesen parkolóhelyeket kell 
létesíteni azon a szakaszon, így lehetőség 
nyílna olyan tábla kihelyezésére, mely csak 
személygépjárművek parkolását tenné 
lehetővé. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy keresse meg az érintett 
kamion tulajdonosát, és indítványozzon 
parkolóhelyek tervezésére, és burkolati 
jelek felfestésére szóló ajánlatokat.

Új telkek kijelölése témakörben folyta-
tódott az ülés. A téma azért is esedékes, 
mert december 31-ig elkészül a város 
Szabályozási Terve, melynek felülvizsgá-
lata aktuálisan folyamatban van. Egyetlen 
értékesíthető építési telke van az önkor-
mányzatnak, ennek megfelelően 3 térkép 
került kiosztásra a képviselő-testület 
tagjai számára. Az egyiken a Kölcsey és a 
Kazinczy út között látható egy zöld terü-
letként nyilvántartott rész, amely azonban 
közművesített, így abból könnyedén 7 
telek kialakítására nyílhat lehetőség a 
Gyök Park megszüntetésével, illetve az 
ott elültetett fák áthelyezésével, esetleg 
emlékfa állítással. A második térképen a 
Wesselényi utca látható, melynek csak 
az egyik oldalán épültek házak, a másik 
oldalán pedig a tavalyi évben megpróbál-
tak új erdőt telepíteni, sajnos a szárazság 
miatt kevés sikerrel. Ezért vetődött fel az 
ötlet, hogy az erdő helyén telkeket ala-
kítsanak ki oly módon, hogy az új telkek 
mögött 1-2 soros erdősávot hozzanak létre 
a házak védelme érdekében, valamint a 
csapadékvíz elvezetést árkok kiépítésével 
oldják meg. Így 20-22 telket lehetne kiala-
kítani, mely hosszú időre megoldaná az 
értékesíthető telkek problémáját. A harma-
dik térkép egy út megszüntetéséről szól, 
amely a térkép szerint a Wesselényi útról 
egyenesen a Víztorony út felé megy az Ácsi 
utat keresztezve, azonban ezt rendkívül 

balesetveszélyesnek ítélték meg. Így az 
út helyén egy egységes lakóterületi rész 
alakulhatna ki. Ezen a területen társasház 
építésének ügyében érkezett megkere-
sés az Önkormányzathoz. A testület úgy 
döntött, hogy kertvárosi lakóterületbe 
sorolja a Kazinczy F. utca és Kölcsey F. utca 
által lehatárolt zöld területet, a Wesselé-
nyi utcával párhuzamos véderdő terüle-
tén kertvárosi lakóterületet alakít ki, az 
előzőekben megszüntetett erdő és zöld 
felületek helyett erdőt telepít a biológiai 
aktivitások biztosítása érdekében. 

Elvetette a grémium a Bábolna Strand- 
és Termálfürdő belső építészeti tervdoku-
mentációjára beérkezett első árajánlatot, 
a jövőben továbbiakat várnak.

A Kisbábolna Kft. megkeresésével is fog-
lalkoztak, mely téma azokat érinti, akik a tár-
saság tulajdonában álló közkutat használják. 
A cég a kút elzárását tervezi, mely intézkedés 
nem akadályozza a Farkaskúton lakókat a 
vízhez jutásban, mert minden háztartásban 
van vezetékes ivóvíz. A cég csupán a tájékoz-
tatás tudomásul vételét kérte. 

Egy EFOP pályázat keretében Kisbérrel 
konzorciumban 35 millió forintra pályázott 
Bábolna, mely összegből nyelvtanfolyam 
pályázat kiírására került sor. Az önkor-
mányzat kiírására a Katedra Nyelviskola 
reagált, mely  nyelvtanfolyamot indítana 
el az érdeklődők számára. Ehhez az iskola 
fióktelepet hozna létre a könyvtárban, és 
bérleti szerződést is kötne a grémium hoz-
zájárulásával. Sikertelen pályázat esetén az 
intézkedés hatályát veszti.

A testületi ülésen bejelentésre került 
a J. H. Ziegler Mo. Kft.-nél történt tulaj-
donosváltás, de bemutatták Kovács 
Tamást, a hivatal építésügyi osztályának 
új munkatársát. Szóba került a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos 
ürítési probléma is, mely szerint az ürítések 
akadoznak. Az elmúlt időszakban átalakult 
szemétgyűjtési rendszer a tapasztalatok 
szerint kevésbé működik jól. Az önkor-
mányzat emberei hetente több alkalommal 
összegyűjtik a szelektív szigetekről el nem 
szállított szemetet, amit a Helytörténeti 
Gyűjtemény szemeteséből hetente szállí-
tanak el fizetség fejében. Hiába működnek 
a szigeteknél kihelyezett kamerák, sokan 
még mindig a megtelt kukák mellé teszik le 
a zsákokat, ami szabályszegésnek minősül. 
Jó hír azonban, hogy hamarosan újabb szi-
gettel bővül a település, így remélhetőleg 
enyhül ez az állapot. 
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Szokásos éves rendes közgyűlését 
tartotta július 12-én a Bábolnai 
Sportegyesület a Szabadidőköz-
pontban, melyen a szakosztályok 
vezetői és a szervezet ügyvezetője 
számoltak be az elmúlt év őket 
érintő tevékenységéről.

Elsőként Hajdu János, a kézilabda 
szakosztály vezetője informálta az egy-
begyűlteket 2017-es tevékenységükről. 
Mint mondta, a felnőtt női gárdát még 
nem sikerült újraszervezni, de három 
utápótlás lány csapat versenyzett 35 fővel 
Némedi-Vida Ingrid írányítása mellett az 
„Erima bajnokságban”. Előrevetítette a 
2018-19-es szezont is, amikor 12 és 14 
éves korosztályú lányokat edzenek és 
versenyeztetnek.

A tekések részéről Skuba István szak-
osztályvezető taglalta az elmúlt évet. A 
BSE keretein belül működő legsikeresebb 
szakosztály annak ellenére, hogy az előző 
időszakokhoz képest kicsit gyengébb tel-
jesítményt produkáltak. NB I-es felnőtt és 
ifjúsági együttes mellett tartalék csapatot 
is működtetnek a győri városi bajnok-
ságban, játékosaik egyéni versenyeken 
is előkelő helyezéseket érnek el.

A legnépesebb szakosztály továbbra is 
a labdarúgóké, közel 150 igazolt focistáról 
számolt be Tornyos Ferenc szakosztályve-
zető. U7-től a felnőttekig nyolc csapatban 

versenyeztek a megyei bajnokságban és 
a Bozsik programban hét edző irányítása 
mellett. A szakvezető kiemelte, Bábolna 
azon kevés egyesületek közé tartozik a 
megyében, ahol legmagasabb a saját 
nevelésű jó képességű focisták száma.

A kosarasokról Nagy Lajos ügyve-
zető számolt be röviden, ugyanis ők 
szinte önálló kis egységként működnek, 
igénybe nem véve az önkormányzat és az 
egyesület központi támogatását, hason-
lóan a lovas szakosztályhoz. Az ügyvezető 
összegezve az éves munkát elmondta, az 
egyesület legfőbb célját elérte, hisz egyre 
több tehetséges fiatalt vonzanak szakosz-
tályai, ahol tartalmasan fizikai és szellemi 
fejlődésüket elősegítve, személyiségüket 
pozitív irányba formálva tudnak elfoglalt-
ságot biztosítani részükre. A mai világban 
komoly kihívás az elektromos eszközök 
függőségéből kibillenteni őket.

A közgyűlés elfogadta a pénzügyi 
beszámolót is, mely a korábbi évekhez 
hasonlóan stabil alapot biztosított a 
működéshez. Ezúttal nagy összegekkel 
találkozhattak a tagok, ugyanis a TAO 
pályázatoknak köszönhetően több nagy-
értékű beruházás és működésre fordított 
pénzösszeg szerepelt az iratokban, több, 
mint 35 millió forintból gazdálkodott az 
egyesület. A stabil hátteret Bábolna Város 
Önkormányzata biztosította, a település 
költségvetéséből 6 millió forintot nyúj-
tott működésre – tudtuk meg dr. Horváth 
Klára polgármestertől. További két és fél 
millió forintot kapott még a labdarúgás 
megnövekedett költségei miatt, illetve 
több, mint négy millió forint TAO pályá-
zati önrészt biztosított az önkormányzat. 
Ezenkívül a BSE épületeinek felújítási 
költségeit is az önkormányzat állja. A 
polgármester kiemelte, ezek a számok 
is alátámasztják, hogy Bábolna Városa 
azon kevesek közé tartozik a megyében, 
de országosan is, mely kistelepülés lévén 
kiemelten támogatja a helyi sportéletet, 
ideértve az egyesületen kívüli szabadidős 
tevékenységeket is. Ennek része lesz a 
hamarosan megépülő szabadidőpark 
is, ahol számos sportolási lehetőséggel 
élhetnek majd az idelátogatók: lesz futó-
pálya, BMX pálya, funkcionális edzőpálya, 
teniszpálya, és egy hatalmas játszótér is.

A közgyűlésen jelentette be lemondását 
Nagy Lajos ügyvezető, aki kilenc év után 
mondott le tisztségéről nyugdíjba vonu-
lása okán. Regnálása alatt példaértékű 
tevékenységet végzett. Sokat tett azért, 
hogy a sportegyesület magabiztosan, 
kiegyensúlyozottan működjön, hozzátéve 
ő maga és az általa vezetett vállalat anyagi 
támogatását is. Nagy Lajos folyamatos 
küzdésként értékelte elnöki, majd ügy-
vezetői munkáját, melynek kapcsán fon-
tosnak tartotta megemlíteni, hogy ebben 
voltak küzdőtársai, akiknek, ahogy neki 
is, fontos a közösségért történő munka. 
Legfontosabbnak tartja, hogy sikerült 
tömegesíteni Bábolnán a sportot. Közel 
250 igazolt sportolót tartanak nyilván, 
akik nagy része a legifjabb korosztályhoz 
tartozik. Büszke arra, hogy a megyében 
kevés olyan focicsapat működik, ahol 
annyi saját nevelésű játékos van, mint 
nálunk. A leköszönő ügyvezető civilként 
továbbra is figyelemmel kíséri majd az 
egyesületi munkát, az új ügyvezetőnek 
aktívan igyekszik majd segíteni.

A közgyűlés megválasztotta a BSE 
új ügyvezetőjét. Az ajánlások alapján 
Zsidi Sándor, az OSI bábolnai gyárának 
igazgatója lett Nagy Lajos utóda, aki 
szorosan kötődik a sporthoz, a bábolnai 
sportélethez. 1987-ben igazolt a BSE-hez 
serdülő labdarúgóként, majd felnőve 
banai lakos lévén a banai focicsapathoz 
igazolt. Húsz éve él Bábolnán, korábban 
az öregfiúk focicsapatában rúgta a bőrt, 
ma elsősorban a komoly kitartást igénylő 
terepfutó akadályversenyeken vesz részt. 
A sportegyesület gazdasági tevékenysé-
gét napi szinten ismeri, hiszen 2010 óta a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
külsős tagja, így a munkát figyelemmel 
kísérhette. Amint azt lapunk számára 
elmondta, látva az eddigi sikeres éveket, 
elődje munkáját szeretné tovább vinni, 
hozzátéve saját elképzeléseit. Elmondása 
szerint pártoló tagságot hozna létre, 
hogy a rendszer bevezetésével gyarapod-
jon a helyi sportéletet támogató bevétel. 
Prominens cégvezetőként is mindent 
megtesz azért, hogy szponzorok segít-
ségével a lehető legtöbb anyagi forráshoz 
jussanak a bábolnai sportolók.

Tisztújító közgyűlés – Zsidi Sándor 
lett a BSE új ügyvezetője
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Tegyen egy virtuális sétát Ön is! Művészeti pályázat felhívás

Tisztelt Bábolnai Lakosok! Örömmel jelentjük, hogy 
Bábolna város intézményeit és a Nemzeti Ménesbirtok 
épületeit már virtuálisan is körbe lehet járni a Google 
maps segítségével.  Júniusban került sor a fotózásra, ahol 
3D-s képek készültek az intézmények és a Ménesbirtok 
külső és belső tereiről. Tegyen egy virtuális sétát Ön is!

Az alábbi linken Bábolna Google térképe elérhető:
https://goo.gl/maps/3CDb1pUjasN2

A virtuálisan megtekinthető intézmények listája:
 − Bábolna Város Önkormányzata
 − Bábolnai Általános Iskola és Sportcsarnok
 − Bábolna Közösségi Ház
 − Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
 − Helytörténeti Gyűjtemény
 − Szabadidőközpont
 − Bábolna Városi Könyvtár
 − Kardirex Egészségügyi Központ
 − Arborétum
 − Római Katolikus Templom
 − Református Templom
 − Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

Bábolna Város Önkormányzata „Otthonunk Bábolna” 
címmel művészeti pályázatot hirdet kicsik és nagyok 
számára Bábolna várossá válásának 15 éves évfordu-
lója alkalmából. A pályázaton bármilyen alkotással 
lehet pályázni, legyen az rajz, festmény, fénykép, videó 
montázs, vers, novella, vagy akár szobor is. Egyetlen 
megkötés, hogy az alkotás témája Bábolna, 15 éves 
városunk nevezetességeinek, illetve mindennapjainak 
bemutatása legyen.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

I. óvodás és alsó tagozatos iskolások számára 10 éves korig,
II. 10-18 éves fiatalok számára,
III. 18 éves kortól felnőttek számára.

 
Az elkészült pályaműveket 2018. szeptember 27-ig várjuk 
személyesen, illetve postán a 2943 Bábolna, Jókai u. 12. címre. 
Kategóriánként a legjobb 3 alkotást díjazzuk, de minden pályázót 
emléklappal is jutalmazunk. Az eredményhirdetésre Bábolna 
várossá válásának ünnepén, 2018. október 5-én kerül sor. Az 
elkészült alkotásokat emellett egy kiállítás keretében a helytör-
téneti gyűjteményben tekintheti meg a nagyközönség.

Bábolna Város Önkormányzata

 
 
 
  
 
 

                                                              Bábolna Város Önkormányzata 
   szeretettel meghívja 
      Önt és Kedves Családját 
 

2018. október 5-én 17.30 órakor  
a Szabadidőközpontba, 

  

Bábolna várossá válásának 15. évfordulója  
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre. 

 

Ünnepi beszédet mond: 

dr. Horváth Klára 
polgármester 

A rendezvényen kerülnek átadásra Bábolna Város 
kitüntetései, elismerései,  
valamint megtekinthetik a  

VIII. Bábolnai Művészeti Alkotótáborban  
készült műveket. 

 

Az ünnepségen a  

Budapest Bár 
 

zenekar koncertjét élvezhetik ! 
 

 
 
 

 
 

 
Bábolna Város Önkormányzata  
szeretettel meghívja városunk 

idősebb lakosait, 
Idősek Ünnepe rendezvényére! 

 

 
 
 



2018. szeptember BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu6

Komoly változások léptek életbe a Zieglernél, mely 
beolvad egy nagy japán társaságba. A hírről július 31-én 
értesülhettünk, amikor hivatalos sajtótájékoztatót is 
tartott a vállalkozás, mely tulajdonost váltott.

A Zieglernek immár 154 éves történelme van, a céget 1864-
ben alapították. Az első magyar üzem 2006-ban nyílt meg. A cég 
életében fontos mérföldkő az idei esztendő is.

Európában, Ázsiában, és a csendes-óceáni régióban is fejlődést 
remélnek az összeolvadás által, főleg mivel a japán partnercég 
egy több mint hatmilliárd eurós árbevételű cég. Emellett fontos, 
hogy a japán oldalnak olyan szövettechnológiai lehetőségei 
vannak, amivel jelenleg a Ziegler még nem rendelkezik, így ez 
egy hatalmas előrelépést jelent majd technológiai és gazdasági 
szempontból is.

A japán kapcsolat mintegy két évtizedes. A 2006-ban megnyi-
tott bábolnai üzem nagy, stratégiai lépés volt a cég részéről, mely 
nem sokkal ezután további fejlesztést is megvalósított. 

A tulajdonosváltással az eddigi struktúra nem változik. Jelen-
leg arra koncentrálnak, hogy az autókba gyártott hangszigetelő 
szövetek minőségén javítsanak, hiszen ez már jelenleg is egy 
sikeres terméke a bábolnai üzemnek.

A japán partner is szigetelőanyaggal, szövettel foglalkozik. 
Európai nyitásuk kiindulópontja, hogy Amerikán és Ázsián túl 

világszerte kívántak értékesíteni. Európai terjeszkedésük komoly 
gazdasági előnyt jelent számukra.

A japán cég éves árbevétele 6,3 milliárd euró, ennek három 
százalékát adja a Ziegler. A japán társaság a termelékenységben és 
a logisztikában is fejlődést vár a lépéstől. Itt, Bábolnán a szervezés, 
raktározás hatékonyabbá tétele érdekében egy új épület, egy 
logisztikai központ épül. Japánból egy kifejlesztett alapanyag is 
Bábolnára kerül, mellyel frissítik, korszerűsítik a piacot a hang és 
hőszigetelő termékek palettáján.

HÁROMNAPOS BARANGOLÁS KÁRPÁTALJÁN

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 kereté-
ben bábolnai lakosok számára felvilágosítást 
adnak adó- és társadalombiztosítási kérdé-
sekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz 
benyújtandó okmányok kitöltésében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pályázatot ír ki a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Központ intézmény-
vezetői 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.

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szer-
vezete idén is élt az állami pályá-
zati lehetőségekkel és közösségi 
kirándulást szervezett e csodálatos, 
ám kevéssé ismert határon túli, 
magyarlakta régióba augusztus 
25-27 között. Helyi szervezetünk 
vendégeként „Mi egy vérből valók 
vagyunk” c. alkotói pályázatunk 
fődíjasai: Kós Ferencné és Kővári 
Ferenc is a negyven fős csoporttal 
tartottak. 

Beregszászon a kárpátaljai magyar-
ság szellemi központjával, Tiszaújlakon 
a Rákóczi-szabadságharc emlékére állí-
tott Turul-emlékművel ismerkedtünk, 
megnéztük Európa Közepét is. Úttalan 
utakon dzsipekkel és gyalogosan értünk 
el a Fekete Tisza forrásához, megjártuk 
a Tatár-hágót, megcsodáltuk az ezer-
éves határt, Rahónál megtekintettük a 
Fehér-és Fekete-Tisza találkozását, Técsőn 
a  XV.századi református festett fakazettás 
mennyezetű templomban tettünk látoga-
tást, majd Husztra érve felkapaszkodtunk 
a várromhoz. Ellátogattunk Munkácsra 
is, tisztelegtünk Zrínyi Ilona nagysága 
előtt, majd utunkat a Vereckei-hágó felé 

vettük, ahol őseink Árpád vezetésével 
átjöttek a Kárpát-medencébe, és ahol a 
Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
az örök száműzetésbe indult. Kitérőt 
tettünk Szolyvára, az emlékparkba, fejet 
hajtva a sztálini lágerek (malenkij robot) 
magyar áldozatai előtt. 

A kirándulás jó alkalmat adott arra is, 
hogy megismerjük kárpátaljai nemzet-
társaink mindennapjait: nehézségeit és 
örömeit, vendégszeretetükön keresztül 
őszintén és örömmel megéljük össze-
tartozásunkat. Elvittük településeink 
jó hírét, elhoztuk és továbbítjuk azt a 
szeretetet, amivel fogadtak bennünket 
magyar testvéreink. 

dr. Novadovszky Nóra

Tulajdonost váltott a Ziegler
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A 2018-as esztendő második negyed-
évében született kisbabákat és szüleiket 
köszöntötték a nyári Babazsúr alkalmával 
a közös önkormányzati hivatal dísztermé-
ben. Dr. Horváth Klára polgármester már 
többször beszélt arról, hogy a kisbabás 
köszöntés a város egyik legszebb ünnepe. 
Idén, amikor a családok évét éljük, még 
inkább központi szerepű ez az alkalom. 

A város önkormányzata negyedévente 
szervezi meg a Babazsúr rendezvényt, 
ahol az édesanyáknak  egy szál virággal, 
a családoknak ajándékkal köszönik meg 
áldozatvállalásukat. 

Számos városi, családbarát intézkedés-
ről beszámol ilyenkor a városvezető, aki 
többek közt a kisbabák számára nyitható 
START-számla lehetőségéről is tájékoztatja 
a szülőket. A város gesztusaként ehhez a 
számlához Bábolna Önkormányzata negy-
venezer forinttal járul hozzá a költségvetés 
terhére. A gyermekáldást ünneplő, baba-
illatú eseményen a karonülők gőgicsélése 
töltötte be a termet. A polgármester gra-
tulációját követően a rendezvény most is 
kötetlen beszélgetésekkel zárult. 

Kisbabás köszöntés a városházán

Játszótéri babapiknik

Az önkormányzat köszöntötte a 2018. 
május 8-án született Tavaszi Larát, kinek 
szülei: Mészáros Réka és Tavaszi Attila. A 
köszöntésben részesült Ferencz Dorián, 
aki június 5-én látta meg a napvilágot, 
szülei Bérczi Zsófia és Ferencz Péter. 
Köszöntötték a június 9-én született Janó 
Ágnest, valamint szüleit: Nagy Ágnest és 

Janó Szabolcsot, illetve a június 27-én szü-
letett Varga Zsófiát, kinek szülei: Répási 
Zsuzsanna és Varga Imre is átvehették a 
város ajándékát. Jövőre a kis csöppségek 
nevei is felkerülhetnek a város Életfájára, 
a Gera Katalin szobrászművész által készí-
tett köztéri műalkotásra. 

A spontán játszótéri találkozások nem alkalmasak tartalmas 
beszélgetésekre, valódi közösségteremtésre, ezért határozta 
el a Bábolnai Hölgyek Egyletének néhány tagja, hogy direkt 
módon szervez találkozót a kisgyermekes családok körében. A 
meghíváson alapuló játszótéri eseményt „aprótalpúak piknike” 
néven vezették be a köztudatba Bábolnán. Nemrégiben immár 
másodszorra hívták a városközpontban található játszótérre a 
sorstársakat: azokat a szülőket, akik tipegőket, bölcsődés és 
óvodáskorúakat nevelnek. 

A Bábolnai Hölgyegylet tagjaitól nem áll messze a családos 
programok szervezése. Kezdeményezésükre az év során egész-
ségnap, családi futóverseny, bababörze és nyári tábor is volt a 
településen, de a játszótéri piknik igazán hiánypótló mozgalom 
a bábolnai kismamák körében.

Takács Lilla, az egyik szervező örömmel újságolta: az internetes 
fórumokon is meghirdetett összejövetelre a vártnál sokkal több 
család érkezett meg az alkalomra feldíszített játszótérre. Az idei 
nyárra beérett a néhány éve elindult mozgalom.

Mint elmondta, az Életfa avatásán merült fel a babapiknik 
ötlete. Akkoriban pléddel érkeztek a helyszínre. Találkozójukat 
a Bábolna környéki baba-mama fórum és csoport berkeiben 
szervezték, majd a Bábolnai Hölgyek Egylete is reklámozta, nép-
szerűsítette a programot. 

Az idei nyárra a hangulatos beszélgetésekben gazdag, közös-
ségépítő piknik összetartást teremtett a tapasztalatcserére vágyó 
kisgyermekesek körében. Ezt mutatja az is, hogy a második 

alkalomról már az apukák sem maradtak el. Sőt, várandósok is 
érdeklődtek a program iránt.

A babapiknik nagy haszna az is, hogy a kicsinyek már azelőtt 
megismerhetik egymást, mielőtt a bölcsődébe, óvodába kerül-
nének. Ezt nyomatékosította Felker Henrietta szervező is, aki azt 
is elárulta, hogy aki távol maradt eseményükről, az sajnálkozott. 
Véleménye szerint a szervezett találka alkalmával minden szülő 
figyel minden csemetére, ezért is épül közösség társaságukban. 

A rendezvény augusztus 24-én az önkormányzat Életfa-ün-
nepségén folytatódhatott. Habár az időjárás ekkor nem igazán 
kedvezett, de akadtak olyanok, akik nem ijedtek meg az esőtől, 
kitartóan várták az újabb találkozási alkalmat a játszótéren. 
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Szeptemberben a Százszorszép 
Óvodában is új nevelési év indult. A 
tanévkezdést nyílt nap előzte meg a 
szülők tájékoztatására. Ezúttal sok 
beiratkozó volt, a csoportok mintegy 
húsz fős létszámmal működhetnek. 

Három csoportban helyeztek el új 
óvodásokat, ebben egy tiszta kiscsoport, 
a másik kettő vegyes csoport, vagyis egy-
mástól eltérő korú gyerekek alkotta cso-
portok. A csoportok beosztását a szülők 
igénye határozta meg elsősorban. Idén 
jellemzően több a fiú.

A kiscsoport szeptemberben 17 gyer-
kőccel indult meg, de később a létszám (a  
beiratkozások alapján) 21-re bővül. Ebből 
a létszámból csak öt a kislány. A vegyes 
csoportban: a pillangósoknál is 17 fővel 
indul a tanév, ide is várnak még év közben 
nebulókat. A Zöld csoport 18 fővel indult 
meg. Az új óvodások létszáma a vegyes 
csoportokban 13 fő, mely elégedettségre 
ad okot. A beiratkozás sikeres volt. A beirat-
kozókat a nemrégiben megnyitott hatodik 
csoportnak köszönhetően  kényelmesen 
be tudták osztani. Lesz változás a szemé-
lyi állományban is, hiszen várhatóan egy 
óvónő búcsúzik az intézménytől. Három 
óvodapedagógus pedig nyugállományba 
készül, így az ő helyük is betöltésre vár a 
nevelési év végén. 

Az óvodai élet az újak számára a beszok-
tatással kezdődik, mely folyamat nem 
egyszerű sem a gyerekek, sem pedig a 
szülők számára. A kezdeti nehézségek 

leküzdésében nagy szerepet kap majd a 
türelem és az elfogadás, hiszen sok kis-
gyermekben csak később tudatosul, hogy 
az óvodai élet állandó: minden nap ott kell 
maradni, távol az édesanyától és a bizton-
ságos otthontól. A Százszorszép Óvodában 
azonban arra törekednek, hogy a beszok-
tatás zökkenőmentes, az óvodai lét pedig 
tanulást biztosító, boldog időszak legyen. 
Az óvodával való ismerkedés egyik első állo-
mása a nyílt nap, amit a kicsiknek az önfeledt, 
szabad játék jellemez, a szülőknek pedig a 
tapogatózást, az óvónőkkel és a csoportszo-
bával, az óvodai épülettel való barátkozást 
jelenti. Az új korszak első reménye, hogy 
a beszoktatás sikeresen megtörténik, és 
mindenki olyan csoportba kerül, amelyik a 
legtöbbet ad csemetéjének, legyen szó akár 
tiszta, akár vegyes összetételű csoportról. 

Az új korszak az óvodás jel kiválasztá-
sával kezdődött. Ez egy olyan biztos pont, 
amihez a kicsik kötődést alakítanak ki, így az 
új ovisok a nyílt napon már büszkén mutat-
ták szekrénykéjüket, amelyen – nevüket 
helyettesítve – már az új jel díszelgett. 

www.btv.hu
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Minden kutya a mennybe 
kerül… kivéve, ha elinté-
zetlen feladatuk maradt 
itt, a Földön.

Lenyűgöző történetünk 
főszereplője, egy aranyos 
kutyus nem egy, de több 
életen keresztül próbál 
meg rájönni arra, hogy 
mi is az élete célja. A 
Kutyás történet más, 
mint a többi megszokott, 
cuki kis kutyusokról szóló 

megható regény. Az élet legalapvetőbb kérdésére 
keresi a választ: miért vagyunk itt? Hősünk, Béni 
maga is megdöbbenve tapasztalta, hogy lenyűgöző 
szépségű, aranyló szőrű kiskutyaként született újjá, 
miután végigélte egy korcs, kóbor kutya tragikusan 
rövid életét. Az új lehetőséget kihasználva eljut a 
nyolcéves kisfiú, Ethan ölelő karjába. Együtt számta-
lan lélegzetelállító kalandot élnek át, és közben Béni 
megtanulja, hogyan legyen jó kutya.

Hősünk kalandja azonban nem ér véget azzal, hogy 
egy szerető család kedvenc háziállata lett. Ismét újjá-
születik, és vaksin pislogó kölyökkutyaként megint 
csak azt szeretné kideríteni, hogy képes lesz-e valaha 
is rájönni a létezése értelmére.

A megragadó és magával ragadó, gyönyörű történet-
ből kiderül, hogy a szeretet halhatatlan, hogy hűséges 
barátaink örökre itt maradnak velünk, és hogy a föld-
kerekségen minden teremtmény azért született, mert 
megvan a maga oka, mert értelme van az élhetésének.

Hanna nemrég költözött 
Budapestre, minden 
szokatlan: új lakás (egy 
hetedik kerületi gangos 
bérház), új iskola (a 
Sigray), új tanárok, és 
persze új osztálytársak.

Ha ez még nem lenne 
elég: úton-útfélen egy 
fura öregemberbe 
ütközik, megbolondul 
a számítógépe… és az 
egésznek valahogy köze 

van ahhoz a rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált.

Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? Mit akar vele 
kezdeni Sándor, a vén ócskás, és miért nem tud Hanna 
sem megválni tőle? És mi köze mindennek Bécshez, a 
Sakkozó törökhöz és Bujdosónéhez, a töritanárhoz?

A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a 
szuperokos szegedi barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb eszű, 
de hűséges osztálytárs. A kalandok szüneteiben pedig 
arra is van idő, hogy barátságok szakadjanak meg és 
szülessenek újjá, no és persze szerelmek is szövődnek…

A Gimesi-Jeli-Tasnádi-trió rádiójátéka végre regényfor-
mában is!

Letehetetlen, izgalmas, vicces, mai!

Megkezdődik a beszoktatás időszaka
Nyílt nap volt az óvodában
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„Szolgálatommal mindenki felé nyitott vagyok”
Interjú dr. Szalai Gábor katolikus plébánossal

Varga Imre plébános augusztus 
elsejétől elbúcsúzott Bábolnától. 
Helyébe dr. Szalai Gábor plébános 
lépett, aki újult erővel, tervekkel 
állt a katolikus gyülekezet szolgála-
tába. A fiatal plébános Esztergom-
ban született, így megyebéliként: 
hazaérkezett. Jelenleg már öt egy-
házközségben vezető lelkipásztor, 
így Bábolnán is találkozhattak vele 
a gyülekezet tagjai. Az új plébános 
a rendszeres és közérthető pré-
dikáció híve, közösségkovácsoló 
kirándulásokat és zarándoklatokat 
is szervezne, tehát nem szűkölködik 
a tervekkel.

 − Pályafutása régmúltban eredő. 
Mikor döntött a papi hivatás mellett, 
mi motiválta?

 − Esztergomban születtem, de Bajnán 
nőttem fel, itt Komárom-Esztergom 
megyében. A családom vallásos keresz-
tény közeg volt. Gyermekkoromban 
fontos momentum volt, amikor minist-
ráltam. A középiskolát Tatán végeztem. 
A rendszerváltást követően ekkoriban 
költöztek vissza a kapucinus szerze-
tesek, többször megfordultam ott a 
kolostorban. Ők tanították a hittant, és 
mély benyomást tettek rám. Az érett-
ségit követően az esztergomi, majd a 
győri szemináriumban folytattam a 
tanulmányaimat. A győri székesegy-
házban szenteltek fel 2000-ben. Meg-
határozó papi egyéniségek voltak, akik 
motiváló erőt nyújtottak számomra a 
pályaválasztásban.

 − Doktori címet is szerzett. Tehát a 
továbbtanuláskor komoly célokat 
fogalmazott meg. 

 − A papszentelést követően a pedagógia is 
foglalkoztatott. „A jó pap holtig tanul...” 
Igyekeztem ezt a mondást igazolni. 
Próbálom az eddigi tanulmányaimat, a 
szerzett tapasztalatokat megélni és fel-
használni a lelkipásztori működésemben. 

 − Hosszú út vezetett idáig. Eddig hol 
szolgált?

 −  Káplánként Győrben szereztem tapasz-
talatokat a Szent Imre templomban. A 
kezdeti időszakban a betegellátás, a 
gyermekek oktatása területén. Egye-
temi lelkészként is voltam Győrben, a 
Szent László Kollégium lelki vezetője 

voltam öt esztendeig. Örömmel végez-
tem ezt a szolgálatot, majd a Tatai 
Kapucinus templomban voltam nyolc 
évig plébános. Ez az időszak is fontos 
mérföldkő volt, mert visszaadhattam 
valamit abból, amit egykoron kaptam a 
kapucinus atyáktól a középiskolás évek 
alatt. Később Vértestolna és Agostyán 
egyházközség is hozzám tartozott, tehát 
bőven adódott alkalom a munka végzé-
sére, és ezt örömmel tettem ott is. 

 − Kisebb településen is szívesen látja 
el papi feladatait?

 −  A tatai évek után Sopronkövesden és 
Nagycenken is szolgáltam plébános-
ként. Ezek kisebb települések voltak. Az 
osztrák határ közelsége miatt a kulturális 
közeg is más, ebből csöppentem vissza 
Komárom-Esztergom megyébe, idehaza. 
Számomra egyáltalán nem idegen a 
kisebb közösség. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy a közösség nagyobb legyen. 
Bízom abban, hogy a jó Isten engem 
eszközként felhasznál arra, hogy ebben 
hatékonyan tudjak közreműködni. Min-
denhol szívesen szolgálok, a bábolnai 
közösségbe is szívesen jöttem. Minden 
lelkipásztornak mások a jellemvonásai, 
látásmódja, egyénisége és felfogása. Ami 
közös mindannyiunkban, hogy Jézus 
tanításait hirdetjük, Jézust jelenítjük meg 
a liturgiában és az igehirdetés szolgála-
tában, és az emberek közötti hétköznapi 
életünkben is. Nem szerzetesek vagyunk. 

Én lelkipásztorként nem a szigorúság-
ban hiszek, hanem abban, hogy a Jézus 
Krisztusi tanítást nyitottsággal közvetít-
sem még akkor is, ha értékmegőrzésben 
a legkonzervatívabbak vagyunk. Én a 
nyitottság híve vagyok. 

 − Milyen feladatai lesznek szolgálata 
során?

 − Öt egyházközségben kell vezető lelki-
pásztorként jelen lennem. A feladatot 
most abban látom, hogy az általános 
iskolai hitoktatás megszervezése és fel-
ügyelete rendben menjen.

 − Augusztus elseje óta milyen tapasz-
talatokat szerzett? Milyen céljai 
vannak a jövőre?

 −  Igyekszem a városok és közösségek, így 
Bábolna hétköznapi életében is jelen 
lenni. Akár ünnepségeken részt venni 
szolgálattal, vagy csak a közösség tagja-
ként. A tapasztalatokon nem tépelődöm 
sokat. Igyekszem a feladatomat végezni. 
Bízom abban, hogy a későbbiekben is a 
szolgálatom gyümölcsöző lesz, és ezért 
igyekszem mindent megtenni. Törekszem 
a rendszerességre a liturgiában, abban 
pedig az érthetőségre, a közérthetőségre 
koncentrálok az igehirdetéskor. Eddigi 
tapasztalataim szerint a kirándulások és 
zarándoklatok közösség összekovácsoló 
erővel bírnak, így Bábolnán is hasonlókra 
törekszem, ezt szeretném megvalósítani. 
Bízom benne, hogy a közösség tagjai 
körében ez fogékonyságra talál majd. 
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A felcseperedett nagyok Szlovéniában
Augusztusban, a Cseperedők néptánccsoport legidő-
sebb korosztályával, a „Nagyokkal” a szomszédos Szlo-
véniában jártunk a Blue Diamond Folklore Festivals 
rendezvénysorozatán. Maga a fesztivál Bled mellett, 
Radovljicában zajlott, ahol 27-én léptünk fel, azonban 
a szervezőknek köszönhetően négy élményekkel teli 
napot tölthettünk az országban.

Augusztus 25-én indultunk Bábolnáról és érkeztünk meg szál-
láshelyünkre, egy Vidrga nevű, a hegyek között fekvő kis telepü-
lésre, ami Ljubljanától, a fővárostól alig 30 kilométerre fekszik. 

Az időjárási viszontagságok ellenére a következő napot Ljubl-
janában töltöttük, ahol többek között ellátogattunk egy inter-
aktív kiállításra, illetve megnéztük a várat, és gyönyörködtünk 
a városra nyíló kilátásban. 

A harmadik nap - mivel a fesztivál csak este kezdődött - lehető-
ségünk nyílt Bledbe ellátogatni. Az előző napok esős, hideg idő-
járásával ellentétben kellemes napsütésben fedeztük fel a bledi 
tavat és környékét. A tó közepén fekvő szigetre is elhajóztunk, 
ahol egy szép templom megtekintése mellett a legfontosabb 
dologra, a „szuvenírvásárlásra” is volt lehetőségünk. Ugyanakkor 
a vízről nemcsak a várra, de a havas hegycsúcsokra is gyönyörű 
kilátás nyílt.

A fellépés helyszínére hat óra körül érkeztünk meg. Az 
esemény felvonulással vette kezdetét, és mivel maga a feszti-
vál egy nemzetközi néptáncfesztivál volt, ezért a különféle 
nemzetek a saját népviseletükben vonultak Radovljica utcáin. 
Magyarországot velünk együtt három tánccsoport képviselte, de 

résztvevőként jelen voltak baszkok, bolgárok, lengyelek és görögök is. 
A felvonulást a műsorok követték, minden együttes egy körülbelül 
tíz perc hosszú előadást adott. Az esemény után pedig mindenki 
kapott egy emlékplakettet és egy kis ajándékot a szereplésért.

Augusztus 28-án, a fellépést követő nap reggelén indultunk haza. 
Úgy gondolom, ez a szlovéniai út kellemes élmény volt mind-

egyikünk számára, ugyanakkor hasznos is, hiszen messze vittük 
nemcsak a Cseperedők, de Bábolna hírét is.

Bognár Lilla

Nyárújító barátkozás
Szent Iván éjjelének apropóján, ám számos újítást beve-
zetve úgynevezett nyárújító bulira invitálták a Bábolnai 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai városunk 
fiataljait. A korábbi évekhez hasonlóan nagy népszerű-
ségnek örvendő rendezvényt idén július 1-jén, a Szaba-
didőközpontban és környékén tartották.

Török Márton, a GYÖK polgármestere lapunknak elmondta, az 
egész napos program kavalkád kicsiknek és nagyoknak is remek, 
szórakoztató elfoglaltságot kínált. A programok sorát gyermek-
kuckó foglalkozásokkal nyitották: a gyermekek Tóth Erzsébet 
segítségével színpompás dísztárgyakat készíthettek.

A nap folytatásaként Cseke Szilveszter előadását tekinthették 
meg az érdeklődők. A bemutató a honfoglalás korába repítette 
vissza a nézőket, megismertetve elődeink életmódját. Az előadó 
korhű ruhában mutatta be a korabeli magyarok szokásait, köze-
lebb hozva ezzel a múltat.

Az érdekfeszítő előadás után buborékfocival lazíthattak a részt-
vevők, majd a szürkületben tűzzsonglőrök látványos bemutatója 
következett. Az ekkorra már szép számúra növekedett nézőse-
reget lenyűgözték a lángokkal játszó művészek. Természetesen 
a hagyományos tűzgyújtás, illetve Szent Iván tüzének átugrása 

sem maradt ki a repertoárból: a legenda szerint a parázs felett 
átugró párok szerelme örökké megmarad.

A nagy sikert arató rendezvényen a nemzetközi ifjúsági 
találkozóra érkező hidaskürti fiatalok is részt vehettek, feled-
hetetlen élményekkel gazdagodva testvérvárosuk, Bábolna 
tradicionális eseményéről.
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Idősek világnapja
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 
1-jét az Idősek világnapjává. Bábolnán, hagyománya-
inkhoz híven, ebben az évben is köszönteni fogjuk idős 
lakosainkat. Minden érintettnek, vagyis azoknak, akik 
65 évesek, vagy annál idősebbek meghívót fogunk 
eljuttatni az ünnepségre. Természetesen, amennyiben 
az érintett házastársa, partnere még nem időskorú, 
szintén részt vehet az ünnepségen, szeretettel várjuk 
őt is. Önkormányzatunk színvonalas műsorral készül, 
melyre örömmel vennénk, ha minél többen eljönnének! 

Berkesné Szűcs Ágnes 
intézményvezető

Nyári zenés este az arborétumban
Valódi felüdülést nyújtó nyár végi 
program a Zenélő arborétum, mely 
2011-ben indult útjára Török Sándor, 
a helyi kulturális élet szervezőjének 
ötlete nyomán. Augusztus 19-én tért 
ismét vissza a zenés esemény, amely 
az akusztikus hangzásnak adott 
ismét teret a Bábolnai Arborétum 
festőien szép környezetében. 

A Zenélő arborétum eseménye váro-
sunkban egy várva-várt alkalom minden 
esztendőben, mely rendre az államalapítás 
évfordulója előtt egy nappal kínál családi 
programot Bábolnán. Nem csoda, hogy 
igen kedvelt eseménynek számít, hiszen a 
sétával egybeköthető zenés rendezvényen 
minden korosztály jól érezheti magát.

A zenélő arborétum sikerét elsősorban 
a zenének köszönheti, mely mindenki 
számára feltöltődést, örömet jelent: zenélő-
nek és hallgatónak egyaránt. Az arborétum 

fái pedig megteremtik a bensőséges han-
gulatot, mely nyári illatokkal és a kavicsos 
sétányon kellemes sétával, a pihenőkben 
önfeledt beszélgetésekkel párosul.

Török Sándor szervező elmondta, egy-
koron az augusztus 20-ai ünneplés Bábol-
nán sokkal mozgalmasabb volt a kocsi-
toló versenynek köszönhetően. Amikor 
azonban megszűnt ez a rendezvény, akkor 
Bábolna kiürült az ünnepi napokra. Ekkor 
jött a Zenélő arborétum ötlete, amelyre 
rögtön akadt fogadó hallgatóság is. Az 
első néhány évben sötétedés idejében, az 
estében tartották ezt az eseményt, mely 
kirekesztette a kisgyermekeseket és az 
idősebb korosztályt. Ezt követően változ-
tattak a zenés alkalom időpontján, mára 
pedig a késő délutánba ágyazták a zenés 
arborétumi sétát. Ez szükséges, jó döntés-
nek bizonyult, hiszen mára igen népszerű 
és látogatott programmá nőtte ki magát. 

Az arborétum különböző helyszínein 
különböző zenei műfajok szólalnak meg. 
Az eddigiekben volt már szabad műfajú 
és operaének, tekerőlant, jazz, utcazene is 
a mindig visszatérő komolyzene mellett. A 
fellépők közül mindig az újítás szándéká-
val válogat a szervező. 

A Zenélő arborétum idei programjában 
dr. Lakatos János belgyógyász főorvos 
mutatkozott be csellistaként. Róla tudható, 
hogy amatőrként egy komoly pályázatot is 
megnyert, melynek eredményeként New 
Yorkban is muzsikálhatott. A népi vonalat 
ezúttal a Kincső zenekar képviselte a tó 
szigetén. A formáció a helyi Cseperedő-
ket már több ízben kísérte fellépésein, és 
gyakorta összefutnak megyei fesztiválo-
kon is. A kínálat harmadik részét a bábolnai 
harmonikások formációja adta, melyben 
Németh István, Lehóczky Róbert és Balázs 
Márk muzsikáltak.
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Sieghartskirchenben is ünnepeltünk 
– folytatás újabb 25 évre

25 évvel ezelőtt írták alá az ausztriai Sieghartskirchen 
és Bábolna közt a testvértelepülési szerződést, mely 
annak idején az általános iskolák kapcsolatából fejlő-
dött települési szintű, hosszan tartó együttműködéssé. 
Ez év május 12-én Bábolnán közös jubileumi ünnepség 
keretében erősítették meg összetartozásukat a két 
település vezetői. Ahogy akkor ígérték, nyár végén 
Sieghartskirchenben folytatják a jubileumot. Augusz-
tus 26-ra várták Bábolna Város küldöttségét az ünnepi 
sorozat befejező epizódjára. Az önkormányzat vezetői, 
képviselői, intézményvezetők, önkéntes tűzoltók és 
bábolnai polgárok utaztak tehát az osztrák testvértele-
pülés meghívására.

Az érkezést követően a helyi fúvószenekar mögé felsorakozva 
zenés felvonulás részesei lehettek a két település lakosai. A 
felvonulók színes sokadalma a katolikus templomhoz menetelt, 
majd szentmisén vettek részt, augusztus 26-a ugyanis a sieg-
hartskircheniek számára kettős ünnep. Amellett, hogy testvér-
településük küldöttségével együtt ünnepelték partnerkapcso-
latuk jubileumát, a termény betakarításának végét szimbolizáló 
ünnep is, valamint egyházi jelleget is ölt, templomuk védőszent-
jének ünnepe, ami nálunk a búcsúval köthető össze. A misét 
követően a templom előtti téren az ottani hagyományoknak 
megfelelően zenés köszöntő, méltatás fogadta az ünneplőket, 
majd a zenészek táncra hívták a két település polgármestereit. 
A díszes sokadalom Sieghartskirchen főutcáján ismét együtt 
vonult a település központjáig.

Josefa Geiger polgármester a dr. Horváth Klára bábolnai 
polgármester vezette vendég-küldöttséget végigkalauzolta a 
helyi városháza épületén, ahol a helyiségek mellett bemutatta 
az önkormányzat tevékenységét, és beszélt a helyi közigazga-
tás működéséről. A program a kulturpavilonban folytatódott. A 
színpadon a helyi zenei produkciók mellett nagy sikerrel lépett 
fel a Cseperedők néptánccsoport középső együttese, akik előa-
dásukkal elvarázsolták az osztrák közönséget. 

A vendéglátók megemlékeztek a két település elmúlt 25 éves 
kapcsolatának legfontosabb mozgatóiról is. Színpadra szólítot-
ták Hannes Edhoffer egykori iskolaigazgatót, aki a kezdeteknél 
tevékenykedett, a két oktatási intézmény kapcsolatát alapozta 
meg. Kovács József egykori bábolnai polgármester nem tudott 
jelen lenni, de ott volt dr. Veres Zoltán Komárom-Esztergom 
megye jegyzője, aki testvérével, Marikával még általános isko-
lásként a cserediákok egyikeként tölthetett néhány hetet a helyi 
Haider családnál. Mint mondta, azóta is tartják a kapcsolatot, és 
talán ennek is köszönheti német nyelvtudásának alapjait. Dr. 
Horváth Klára bábolnai polgármester negyedszázada a partner-
szerződés aláírásánál is jelen volt – akkor, mint alpolgármester. 
Városvezetőként négy siegharskircheni polgármesterrel dolgo-
zott együtt, a közönséggel mindegyik időszakból megosztott 
egy-egy közös momentumot: az alapító okirat aláírásának fan-
tasztikus ünnepi pillanatait, Bábolna várossá válásának közös 
ünneplését, testvértelpülések polgármestereinek bábolnai 
találkozóját, illetve sok közös kulturális élményt.

Osztrák testvértelepülésünk méltán büszke tűzoltó szerveze-
tére. A kitűnő struktúrával, technikai és személyi állománnyal 
rendelkező központot küldöttségünknek is megmutatták, így 
nemhiába érkeztek bábolnai önkéntes tűzoltók is a testvértele-
pülésre. Hasznos tapasztalatotokkal térhettek haza, tervezve az 
újbóli közvetlen kapcsolatfelvételt. Emellett a népes bábolnai 
csoport rövid látogatást tett a Vöröskereszt helyi állomásán is, 
mely a magyarországi mentőkhöz hasonló tevékenységet folytat, 
viszont önkéntes segítőkkel.

A bábolnai küldöttség természetesen nem érkezett üres kézzel 
a testvértelepülési ünnepi alkalomra. Kővári Ferenc alkotását, 
egy óriási, vasból készült kerékpárt ajándékozott dr. Horváth 
Klára polgármester a sieghartskirchenieknek. Mint mondta, a 
kerékpár a távolságok áthidalását hivatott szimbolizálni. Sem 
lélekben, sem gondolatiságban, sem pedig távolságban nem 
vagyunk messze egymástól, így a testvértelepülési kapcsolatok 
folytatásának ez nem lehet akadálya. Bízik abban, hogy a jövőben 
is lesznek olyan területek, aktív személyek, akik tovább viszik 
ezt a kapcsolatot akár újabb 25 évre. Úgy gondolja, a bábolnai 
önkéntes tűzoltóság felfrissülésével újraéledhet a két szervezet 
közti viszony, de a sportegyesületek közti együttműködés is új 
színt hozhat a két város kapcsolatában, illetve az ifjúságot is 
sikerül bevonni ebbe a rendszerbe.

Josefa Geiger sieghartskircheni polgármester nagyszerűnek 
tartja, hogy egy 25 éve aláírt megállapodás mindkét részről 
aktívan működik, azaz a két település kapcsolata mozgásban 
van. Számára az ajándékba kapott kerékpár is ezt jelképezi, úgy 
tartja, a partnerkapcsolat is csak akkor működik, ha állandó moz-
gásban van. A folytatásról az osztrák városvezetőnek is határozott 
véleménye van. Több kiaknázatlan területet is lát, mint például 
az üzleti életet. Az ottani ipari parkba újabb és újabb üzemek 
települnek, de kiemelte a tradicionális helyi húsüzemet, valamint 
az épülő bábolnai termálfürdő lehetőségeit.
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Bábolna szépségei ihlették a művészeket
Festőműhellyé alakult a bábolnai kis- 
iskolai épület egy terme. A padlón és 
a kicsiny tornaterem falain sorakoztak 
a már kész alkotások, az állványokon 
is megkezdett munkák sorakoztak, 
miközben egy igazi baráti társaság érle-
lődött egymást segítve, barátokként 
támogatva egymás művészetét.

Kiváló hangulatban teltek el a napok 
a bábolnai művésztáborban, mely mára 
egyértelműen szégyen nélkül veszi fel a 
versenyt az ország más alkotótelepeivel. 
Ez köszönhető egyrészt a bábolnai önkor-
mányzat odaadó hozzáállásának, amellyel 
a tábort támogatja, valamint Helyes Jenő 
bábolnai festőművésznek, aki a tábor szülő-
atyjaként terelgeti, pártfogolja alkotótársait.

Augusztus 21-től az elhivatott ötletgaz-
dán túl tíz neves festőművész alkotott a 
településen. Az ütőképes társaság egymás 
után ontotta magából a műveket, amelye-
ket elsősorban a város épített és természeti 

szépségei ihlettek. A témákat illetően nem 
volt nehéz dolguk az alkotóknak, akik idén 
jobbára a régi bábolnai épületeket vitték 
a vászonra számos, egymástól eltérő tech-
nikákkal, látásmóddal és érzelemvilággal.

Természetesen idén is megjelent a ló 
szimbóluma a képeken, olajjal, olykor 
absztrakt módon, de olyan is akadt, hogy 
papírkartonból vágott elemekből, kol-
lázs-technikával állt össze a mű.

Új színfoltként jelentkezett, és üde, 
harsány színvilágot hozott a három új 
résztvevő: Kovács Emil Lajos, Mezei András 
és Popon Krisztina. Ők Erdélyből érkeztek 
a művésztársak körébe. A már megszokott 
közeg, a híres festőkből álló gárda tagjai: 
Czanik Ferenc, Homolya Gábor, Revák 
István, Kőrösi Papp Kálmán, Pék Eszter 
Anna, Csizmadia Zoltán és Király Nikolett 
is örömmel tértek vissza Bábolnára.

Az alkotók kilenc napra rendezked-
tek be, ma pedig már – egy hangulatos 

Bábolnai villanások a vásznon
A bábolnai önkormányzat felkérésére most egységes 
méretű műveket is festettek a Bábolnai Alkotótábor 
résztvevői. A meghívott művészek az eddigiekben 
mindig a településen hagytak egy általuk kiválasztott 
alkotást, amelyből a város kiállítást is szervezett. Most 
az önkormányzat kérésére bábolnai villanásokból merí-
tettek, az így készült műveket pedig a jövőben felépülő 
strandfürdő előterében láthatják majd a helyiek.

Hölgyegylet tábora a nyár közepén
Immár évek óta, hagyományos jelleggel a Bábolnai Hölgyek 
Egylete is hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozó szülőknek meg-
könnyítsék gyermekük szünidei elhelyezését. Az idei nyár 
közepén, egyhetes, sokszínű programokkal tarkított táborral 
várták az általános iskola alsó tagozatosait. Bábolna Város 
Önkormányzata támogatásának és Szabó Ferenc vállalko-
zónak köszönhetően a tábor pénztárcabarát alternatívát 
kínálhatott a kicsik felügyeletére. A lehetőséggel sokan 
éltek, a tábor népszerűségét bizonyítja, hogy a meghirdetett, 
megemelt létszám szinte azonnal betelt.

Az izgalmas foglalkozások között a 24 nebuló közül mindenki 
megtalálhatta a módját, hogy hasznosan, tartalmasan töltse 
el az ölébe hullott szabadidőt. Az ügyeskezűeknek kézműves 
programokkal, a színművészet kedvelőinek drámajátékokkal, az 
örökmozgóknak pedig ügyességi versenyekkel tarkított sportdé-
lelőttel kedveskedtek a szervezők. Természetesen a kirándulás 
sem maradhatott ki: a Győr belvárosában és az ugriparkban tett 
látogatás, a győri városnéző kisvonatozás, az önfeledt játék felejt-
hetetlen élményekkel gazdagította a kisdiákokat. 

A táborszervező pedagógusok, Veresné Szkocsek Mária, 
Szántó Zoltánné és Tanos Lászlóné kedvessége, sokéves 
tapasztalata is hozzájárult a sikerhez, a szülők nyugodt szívvel 
bízhatták rájuk legféltettebb kincsüket. A gyermekek örömteli 
mosolya és lelkesedése pedig bizonyította, hogy a tábor 
az előző évekhez hasonlóan ezúttal is remek szervezésről, 
felkészültségről tett tanúbizonyságot.

búcsúvacsorát követően – búcsúzniuk 
kellett egymástól.

A tábornak jó híre van a településen. Az 
alkotók is nyitottak az érdeklődő lakosok 
irányába, hiszen a kíváncsiskodókat is szí-
vesen látták. A művészek joggal gyűjtötték 
be a helyiek gratulációit, a betérők ugyanis 
páratlan élményeket szerezve fedezhették 
fel a festményeken a városkép egy-egy 
részletét. Számtalan értékes mű helyet 
kapott már a Helytörténeti Gyűjtemény 
épületében, az idei „termés” előreláthatóan 
az október 5-i városünnepen lesz látható.
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Nemzetek találkozása a szociális érzékenység jegyében
Korunkat érintő, mélyreható problémák megvitatását 
tűzték ki célul azon a nemzetközi ifjúság találkozón, 
melynek városunk adott otthont július első hetében. 
A multikulturális összejövetel dán, hidaskürti és helyi, 
14-18 év közötti fiatalok részvételével zajlott.

Sebestyén Szabolcs szervező elárulta, a nemzetközi találkozó 
a szociális érzékenység témáira épült, melyeket a négy nap alatt 
jártak végig. A találkozó első napján a szociális érzékenység fogal-
mával általánosan foglalkoztak. A bemutatók, beszélgetések után 
a „szociopoly” elnevezésű magyar fejlesztésű társasjáték került a 
középpontba, mely során mindenki kipróbálhatta, milyenek egy 
átlagos magyar, nehéz anyagi helyzetben lévő család mindennap-
jai. A játék során a résztvevőknek a tartósan munka nélkül élők 
jövedelmi helyzetében kellett átvészelniük egy hónapot: meg-
ismerhették, hogy milyen alkalmi munkákból, segélyből, családi 
pótlékból, illetve egyéb támogatásokból gazdálkodni, a csekély 
jövedelmet beosztani. A tanulságos megmérettetés után termé-
szetesen tapasztalataikat, véleményüket is kifejthették a résztvevők.

Másnap a migráció kérdése került előtérbe, mely napjainkban 
egész Európát átjárja, foglalkoztatja. A fiatalok feladatokat kaptak, 
melyek során a három nemzet tagjaiból álló csapatoknak különféle 
szituációkat kellett megoldaniuk. A problémák megoldása után 
közösen levonhatták a konklúziót, megoszthatták álláspontjukat. 

A harmadik nap fő témája a Magyarországon élő nemzetiségek 
helyzete volt, mely során Tatára látogattak. Az itt megrendezett, 
úgynevezett workshop-on a hazánkban élő svábok helyzetéről 
hallhattak tartalmas előadást.

Az utolsó napon a Fedél Nélkül elnevezésű, hajléktalan ellátással 
foglalkozó alapítvány munkatársai tartottak előadást. A diákok 
betekinthettek az állandó lakhely nélkül élők mindennapjaiba, 
megismerhették történetüket, sorsukat.  A nap folytatásaként a 

vakok életébe kaptak betekintést, játékos formában próbálhatták 
ki, hogy milyen az élet az egyik legfontosabb érzékszervünk, a 
látásunk nélkül. A szakmai bemutatók után esténként mindegyik 
résztvevő nemzet bemutathatta kultúráját, annak jellegzetességeit.

A témaválasztásnál fontos szerepet játszott az, hogy a lassan fel-
nőtté érő fiatalok az évek során egyre bővebb betekintést nyernek 
a körülöttük lévő világ komolyabb kérdéseibe és ráébrednek arra, 
hogy a történésekben nekik is szerepük lehet, alakíthatják azokat. 
A program sikerességét mutatja, hogy a résztvevők témát érintő 
nézete változhatott, a szociális érzékenységük pedig fejlődhetett. A 
fiatalok a nyelvi nehézségek ellenére is hamar megtalálták a közös 
hangot, jó ismeretségek, barátságok születtek az együtt töltött 
idő alatt. A helyi szervezők, a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 
aktív tagjai remélik, hogy a jövőben is közösen szervezhetnek 
programokat, együtt dolgozhatnak külföldi fiatalokkal.

Július első hetében bonyolította le már lassan évtizedes 
hagyományszámba menő táborát a Bábolnai Alapszolgál-
tatási Központ. A változatos programkavalkádon évről évre 
több gyermek vesz részt, ezúttal 28 alsótagozatos gyermek-
nek szolgáltak tartalmas foglalkozásokkal a szervezők.

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető lapunknak elárulta, a 
táborral elsősorban a kisgyerekes családoknak nyújtanak segít-
séget abban, hogy biztonságban és felügyelet alatt tudhassák 
csemetéiket a szünidő alatt is. A reggel nyolctól délután négyig 
zajló izgalmas foglalkozásokkal tarkított táborozós hét táncházzal 
vette kezdetét, ahol a kicsik népi játékokkal ismerkedtek a Cse-
peredők néptánccsoport segítségével, vicces feladatokkal gazda-
gítva tudásukat. A keddi napon a tekepályát vehették birtokba a 
gyerekek, szerdán pedig a rendőrség munkatársai látogattak el 
hozzájuk. A kerékpározás szabályairól szóló foglalkozás hasznos 
ismeretekkel látta el a táborozókat, míg a hatósági technikus jóvol-
tából belekóstolhattak a rend őreinek olyan tevékenységeibe is, 
mint például az ujjlenyomatvétel és a tenyérnyomok felismerése. 
A szerdai napon a mozgás is szerephez jutott, a Sportcsarnokban 
izgalmas sor-és ügyességi versenyeken vehettek részt. 

A tábor minden évben visszatérő programjának számít a közös 
főzés, melyet ezúttal csütörtök délelőtt, az Idősek Klubjában 

valósítottak meg. A kiskuktává avanzsált gyerkőcök lelkesen segéd-
keztek a főszakácsnak, Szűcs Sándornak az ízletes ebéd elkészítésé-
ben. A pénteki nap rejtette a legtöbb élményt, hiszen ekkor Vinyére, 
a Bakony hegyei között megbújó Szent László Kalandparkba láto-
gattak. A kirándulás méltó lezárása volt az ezúttal is nagy sikert 
arató tábornak, melynek szervezésében a családsegítő munkatársai 
mellett önkéntes munkájukat végző fiatalok is lelkesen részt vettek. 

A színes programokat kínáló táborra jövőre is sor kerül majd, hogy 
a gyermekek hasznosan és tartalmasan tölthessék a szünidejüket.

Színes programkavalkád a családsegítő jóvoltából
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„Élj a filmben” – Interaktív filmklub Bábolnán

Járt-e Bábolnán az Orion űrhajó? Kedvelt-e a település 
és környéke a filmesek körében? Vajon milyen filmeket 
forgattak a térségben? Sok kérdésre kaphatnak választ az 
érdeklődők 2018. szeptember 6-tól Bábolnán. Fiatalokat 
és időseket egyaránt várnak a szervezők a többrészes 
filmes sorozatra. Az interaktív filmklub Bábolna Városi 
Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont és az Nemzeti 
Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája 
közreműködésében valósul meg, felkért előadók bevo-
násával szeptembertől novemberig.

A találkozók célja, hogy az előadásokba, interaktív progra-
mokba bekapcsolódók megismerhessék, felismerjék lakóhelyük 
értékeit, pontos válaszokat kapjanak arra, 
milyen filmeket forgattak Banán, Ölbő 
pusztán és Bábolnán. Arra a kérdésre is 
izgalmas válaszok születhetnek, kiből 
lehet a filmes szakma kiemelt szakembere? 
A szervezők közös gondolkodásra hívnak 
minden érdeklődőt, a kevesek által ismert, 
de fontos, értékes múlt megismerésére és 
annak felhasználási lehetőségeire.

Az idősebbeknek is lehetőségekkel 
szolgál a program, hiszen a beszélgetése-
ken saját élményeiket is megoszthatják. Sokan lehettek az itt 
forgatott filmek tanúi, statisztái, fotósai. A szervezők várják az 
érdeklődők emlékeit, történeteit. Ösztönzőként a programok 
között lesz egy különleges filmvetítés is: Máriássy Félix 1964-
ben készült Bábolna című filmje újra bemutatásra kerül, amely 
érdekes élményeket, találkozásokat ígér. 

Első alkalommal szeptember 6-án 18.30-tól. a Kukorica Fesz-
tivál filmes sátrában néhány film részleten keresztül nyerhet-
nek betekintést a résztvevők a megyei filmes örökségbe, majd 

Cserteg István beszél a megyei filmtörténetről, és beszélget a 
résztvevőkkel. A sorozat további alkalmainak a Bábolnai Helytör-
téneti Gyűjtemény szolgál helyszínéül (2943 Bábolna, Ácsi út 4). 
A kiállítótérben szeptember 14-én 18 órától kerül sor az 1964-es 
Bábolna című film vetítésére.

Hol készült, hogyan készül? címmel szeptember 28-án Jáger 
Dávid fiatal filmes szakember játékra várja a filmes téma iránt 
érzékeny fiatalokat. A megyei filmtörténet 200 alkotásába pil-
lanthatunk bele az interaktív foglalkozás során.

Október 12-én Cserteg Istvánnal Élj a filmben! című alkalommal 
közös munkával fedezhetjük fel a megyei filmtörténet több mint 
100 éves múltját, összefüggéseit. November 9-én Mutassuk meg 

értékeinket! címmel Horváth Sándor vezeté-
sével lesz az eseménysorozat záró találkozója. 
Az alkalom témája, hogy ez a több, mint 100 
évet felölelő filmtörténet hogyan kamatoz-
tatható a település, a megye gazdaságának, 
társadalmának fejlesztésében? Milyen, ehhez 
kapcsolódó kezdeményezésekkel tehetjük 
turisztikailag vonzóbbá megyénket a filmen 
keresztül? Mit tehetünk mi, mit tehetnek a 
települések, mit tehetnek a közösségek az 
értékek közkinccsé válásáért? 

Bábolnán forgatott filmek: 
 − János Vitéz – Gaál Béla 1938
 − Ördöglovas – Hamza D. Ákos 1943
 − Bábolna – Máriássy Félix 1964
 − Bábolna I. II. – Sára Sándor 1985
 − Nyaralás Piroskával – Verwalter Ferenc 1965
 − Zozó – Hantos Péter 2005
 − Kincsem – Herendi Gábor 2017

Szeptember 3-án reggel nyolc órakor a Bábolnai Általá-
nos Iskolában is megszólalt a csengő, jelezve ezzel 324 
diáknak az új tanév kezdetét. Tizennyolc osztályban 
alsó és felső tagozaton, valamint a banai telephelyen 
lesz gyermekzsivajtól hangos az intézmény. Bajcsa-
iné Hajagos Ildikó igazgató köszöntötte a tanévnyitó 
résztvevőit, kiemelten említve a 43 első osztályost, akik 
először lépték át az iskola küszöbét. Az új tanévről rész-
letesen következő lapszámunkban olvashatnak.

Tanévnyitó
A Bábolnai Közös Önkormányzati 

Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 12:30-16:30 
Kedd: 8:30-11:30 és 12:30-14:30 
Szerda: szünnap 
Csütörtök: 8:30-12:30 és 13:30-15:00 
Péntek: szünnap

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

Jegyző ügyfélfogadási rendje:  
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:  
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Házipénztári kifizetések megegyeznek 
az ügyfélfogadási renddel.
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VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS

A BÁBOLNAI ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN

SZEPTEMBERBEN ÉS OKTÓBERBEN

A SZOKÁSOS 20%-OS KEDVEZMÉNNYEL!

Időpont egyeztetés: 06 30 961 6008

Átléptünk a Rubiconon...

Természetesen, képletesen és voltaképpen csak szint 
meglépés történt: a Mérföldkő augusztus 25-én meg-
tette első nyugat-európai útját, hiszen a teljesített 
belföldi úti célok mellett voltunk korábban már Párká-
nyon is és Pozsonyban is! Régen készülődtünk erre az 
eseményre, de a megszokott mértéktől jóval magasabb 
várható költségek megfontolásra késztették csipet 
csapatunkat! És akkor jött városunk Önkormányzata: 
jelen kirándulásunk ugyanis nem jöhetett volna létre 
nagyvonalú támogatásuk nélkül! Ez nagyban könnyí-
tette a toborzást oly annyira, hogy semennyi idő alatt 
betelt a létszám – sőt! férőhely hiányában sokan nem 
is tudtak velünk jönni!

A megszokott időpontnál egy órával korábban 46 túratárs 
kezdte meg a kiállt Mercedes autóbuszba a beszállást, ráadásul 
mindünk több, nagyobb csomaggal! A gondos, alapos szervezés-
nek, illetve az időjárás jelzett változásának köszönhetően ugyanis 
valamennyien felszerelkeztünk váltó cipővel/meleg ruhával/eső 
elleni köpönyegekkel (nagy szerencsénkre, ezekre végül is nem 
volt szükség). Volt még egy jelentős változás is: profi „útmarsa-
lok” – Helga és Péter – végezték a csapat kalauzolását a „Rolitúra” 
szakértő, tapasztalt munkatársaiként. Így kényelmesen a buszban 
utazva kaptuk az érdekes, tényszerű adatokat az Alsó-Ausztria 
régió Muggendorf faluban lévő híres Myrafälle-vízesésről, a 
történelmi háttérről, a földrajzi különlegességekről, a kényelmi/
szükségleti igények kielégíthetőségének lehetőségeiről, stb.

Megérkezve a vízesések lábához szemünk-szánk tátva maradt 
a látott gyönyörűségtől: sebesen lezúduló, több részre is elágazó, 
hatalmas sziklák közé beszorított, kristály tiszta és (valószínűleg) 
jéghideg patak zuhogott a medrében. A tényleges szakadék 
az esésekkel körülbelül 600 méter hosszú, bár ez lényegesen 
többnek tűnik, hiszen tucatnál is több – jól karban tartott, biz-
tonságos, kapaszkodó korlátokkal jól ellátott – fa hidacska ível 
át felette. Felérve a vízesés felső, víztározói szintjére egy komoly 

kaptatón (mit kaptatón: emelkedőn!) felment a csapat a csúcsra. 
Szerencsére az időjárás megengedte, így – rajtam kívül – min-
denki gyönyörködni tudott a Schneebergen! 

Innen busszal továbbmentünk a Steinwandklamm alsó 
részéhez, majd megkezdtük Alsó-Ausztria legszebb, legvadabb 
karsztos sziklahasadékának felfedezését. Az utat fahidak, lépcső-
sorok, lyukak, repedések, valamint a hírhedt Töröklyuk-barlang 
sötét, kanyargós járata tette még érdekesebbé. (sajnálatunkra, az 
aszályos időjárás miatt a patakmeder száraz volt!)

A Jagasitz vendéglőben történt felfrissülés után egy hihetet-
lenül veszélyesnek tűnő szerpentinen felbuszoztunk a Hohe 
Wand Naturpark háromszög alakú kilátóteraszához, mely épít-
mény több méterre kilóg a hatalmas szakadék fölé: szó szerint a 
lábunk alatt terült el a térképszerűen kirajzolódó táj a rendezett 
kis falvakkal, zöld mezőkkel, erdőszigetekkel. A tériszonyosok 
kivételével, mindenki csodálattal élvezte a látványt!

Befejezve a tervezett programot, rendben és (a határőrségnek 
is hála) időben, jó hangulatban érkeztünk haza a – csak 8 km 
hosszú, de a lépcsők és emelkedők miatt nehezített – túránkról.

Katona László
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SZENTMISÉK RENDJE A BÁBOLNAI  
NEPOMUKI SZENT JÁNOS  

KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2018. szeptember hónapban

2-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima
Évközi 22, vasárnap 9:00 órakor szentmise
9-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima
Évközi 23. vasárnap 9:00 órakor szentmise
16-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima
Évközi 24. vasárnap 9:00 órakor szentmise
23-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima
Évközi 25. vasárnap 9:00 órakor szentmise
30-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima
Évközi 26. vasárnap 9:00 órakor szentmise

Szentírás vasárnapja (biblia, hozsanna szentelése)

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános 20/410-0511 
 Kántor: Drávai Veronika 30/749-0667 
 Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE

SZEPTEMBER 16. Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 23. Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 30. Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 07. Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 14. 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

Az államalapítás és Szent István király ünnepén 
templomi kenyérszentelés 

Ünnepi szentmisét és kenyérszentelést tartott dr. Szalai 
Gábor katolikus plébános augusztus 20-án, az állama-
lapítás és az államalapító Szent István király ünnepén. 

Hazánk nemzeti ünnepnapja a magyar katolikus egyház főün-
nepe, amikor Magyarország fő védőszentjére, I. István királyunk 
szentté avatására emlékezünk. Augusztus 20-a a betakarítás, az 
új kenyér ünnepe is egyben, amit világi szokások szerint számos 
formában: fesztivállal, és rendszerint tűzijátékkal is megünnep-
lünk. Az aratóünnep hagyományát nem feledve, a kenyér, mint 

mindennapi élelmiszerünk központi helyen szerepel, mert az 
otthont is szimbolizálja.

A szentmisét követően városunkban a nemzeti színű szalaggal 
megkötött kenyeret dr. Szalai Gábor plébános is megszentelte, 
majd a bábolnai katolikus hívek körében szétosztotta. Az új 
plébános augusztus elseje óta szolgál Bábolnán, és még négy 
további környékbeli településen. A szentmise egyfajta bemutat-
kozás volt számára, az első találkozás a hívekkel, mely alkalmat 
emelkedetté tette nemzetünk szép ünnepe. 
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Új vezetőedzővel, Józsa Péterrel 
készült a BSE felnőtt labdarúgócsa-
pata nyáron az új bajnoki szezonra. 
A mester Győrből érkezett, komoly 
edzői múlttal rendelkezik, labdarú-
gó-pályafutása is gyermekkorában 
kezdődött. Mint mondta, 1977-ben 
kezdett focizni Ménfőcsanakon, majd 
12 éven keresztül focizott az NB III-as 
Győri Dózsában, aztán rövid ideig 
Ausztriában rúgta a bőrt. 1998-tól 
edzősködik, több Győr megyei csa-
patnál megfordult. Mesterként három 
bajnoki címmel, egy ezüstéremmel és 
három bronzzal büszkélkedhet, egyik 
csapatával NB III-ban nyolcadikként 
végeztek. Bábolna a tizedik egyesület, 
ahol dolgozik.

Ahogy mondani szokták, nem volt 
könnyű helyzetben az edző, hiszen hat 
játékos is távozott az együttesből, miköz-
ben csupán három focistát sikerült igazolni. 
Igaz ugyan, hogy az U19-es gárda remek 
utánpótlást kínál a felnőttek számára, de a 
fiataloknak időre van szükségük a beillesz-
kedéshez. Kovács Máté, Müller Kristóf, Vida 
Gábor, Tímár Dániel, Bukovics Máté és Róth 
István már nem Bábolnán fociznak, érkezett 
viszont Lami Attila középpályás és Mészáros 
Gábor csatár Ácsról, illetve Kerekes György 
csatár Mocsáról. Emellett Józsa Péter számít 
az U19-es csapat tehetséges futballistáira. 
Marcinkó Bálint már állandó belépőt váltott 
a felnőttek közé, de játszott már Takács 
Kornél és Szalai Dominik is az első csapatban.

Több felkészülési mérkőzés után a 
Magyar Kupa két fordulójában is meg-
mérettette magát együttesünk. Elsősor-
ban Győr megyei csapatokkal játszottak 
edzőmérkőzéseket, mint a Győrszentiván, 
a Gyönyű és az Öttevény, majd Bana és 
Környe következett. A kupában először 
Héregen diadalmaskodtak 8:1 arányban, 
majd hazai pályán az Oroszlánytól 2:1-es 
vereséget szenvedtek. Ezek alapján már 
kialakult az új edző bábolnai csapatról 
alkotott képe, látja azt a formát, mely 

hatékonnyá teheti a gárdát. Mint mondta, 
egy edző soha nem lehet elégedett, a lab-
darúgásban mindig van min javítani.

A bajnokság átszervezésével ebben 
a szezonban más az U19-esek, és más a 
felnőttek sorsolása, így az ellenfelek sem 
ugyanazok a klubok, ráadásul az ifjúságiak 
szombaton, a felnőttek vasárnap játsz-
szák mérkőzéseiket. Az első fordulóban 
az U19-es csapat Koppánymonostoron 
vendégszerepelt, ők 3:2-es vereséggel 
távoztak, a felnőttek viszont Nagyigmán-
don Marcinkó Bálint, Kalamár Lajos, Valkó 
Miklós és Mészáros Gábor góljaival 4:2 
arányban diadalmaskodtak.

Augusztus utolsó hétvégéjén hazai 
pályán játszottak labdarúgó-csapataink. 
Az U19-es bábolnai gárda a Vértessomló 
együttesét fogadta. A vendégek az első 
félidőt követően még csupán 2 gól előny-
nyel térhettek pihenőre – ebből egy öngól 
volt. A második játékrészben ehhez még 
hozzátettek négyet – közte megint egy 
öngóllal, míg a mieink csupán egyszer 
találtak be az ellenfél hálójába. Bábolna SE 
U19 – Vértessomlói KSK U19 1:6.

A felnőttek vasárnap késő délután a Kop-
pánymonostor gárdája ellen léptek pályára 
Bábolnán. A vendégek kezdtek jobban, az 
első húsz percben veszélyes támadásaik-
kal igyekeztek kiharcolni a vezetést, de a 
mieink védekező-játéka egyelőre haté-
konynak bizonyult. Az első félidő második 
részében felocsúdtak focistáink az ellenfél 
okozta sokkból, és sikerült átvenni az irá-
nyítást. Az egyre több bábolnai támadás 
már helyzeteket is eredményezett, de a 
monostori védelem is a helyén volt. A 
második játékrészt is a Koppánymonostor 
kezdte jobban, mintegy húsz percig roha-
mozták a hazai kaput, ezúttal már sikerrel. 
Az 59. percben egy negyven méteres 
előreívelt labdára Zvér Dezső rajtolt rá a 
tizenhatosunkon belül, majd éles szögből 
mesterien vágta a rövid felsőbe. A félidő 
második részére kissé felélénkült a bábol-
nai támadójáték, de a vendégek sem álltak 

be védekezni. Focistáink hiába próbálták 
meg döntetlenre hozni a találkozót, a lehe-
tőségeket sorra megállította a monostori 
védelem, de a játék képe alapján talán 
megérdemelt lett volna a pontosztozkodás. 
Bábolna SE – Koppányomonostori SE 0:1.

Bizonyos értelemben struktúraváltás 
történt az utánpótlásnevelésben. Miután 
Csongrádi Péter lemondott a felnőtt csapat 
irányításáról, a teljes utánpótlás felügye-
letét látja el U7-es korosztálytól egészen 
az U19-ig. Lapunk kérdésére a szakember 
elmondta, edzőként az U19-es csapatot 
irányítja, illetve a legifjabb korosztályokkal 
foglalkozik a Bozsik program keretében – itt 
két segítője Horváth Dominik és Marcinkó 
Bálint -, emellett fő feladata a teljes bábol-
nai utánpótlásnevelés koordinálása. Az 
U16-os gárdával Magyar Patrik, a felnőtt 
csapat aktív játékosa, kapitánya foglalko-
zik, az U14-esek edzéseit Karvaj Ottó tartja, 
akivel tehetséges tárkányi focisták is érkez-
nek, hogy tanuljanak focizni és erősítsék 
a bábolnai labdarúgást. Péter beszélgeté-
sünk során kiemelte, hogy a három korosz-
tály esetében rendkívül fontos a szakmai 
munka mellett a pedagógiai nevelés, 
mely komoly szakértelmet igényel, hiszen 
mentálisan érzékeny életkori sajátossá-
gokkal bíró fiatalokról van szó. Lényeges 
az egyes korcsoportok átjárhatósága is, 
ami annyit jelent, hogy egyes ifjú focisták 
adott esetben magasabb korosztályban is 
szerepelnek. Újdonsággal is igyekeznek 
motiválni a focistákat, bevezették ugyanis 
a hónap sportolója címet, illetve facebook 
oldalt indítottak, ahová edzésekről, mér-
kőzésekről töltenek fel fotókat, a játékosok 
neveit, edzői nyilatkozatokat. Bevezették az 
edzések egységes felszerelését is, melynek 
fő színe a zöld, és igyekeznek erősíteni a 
szülőkkel való kapcsolattartást. Csongrádi 
Péter mindezektől azt reméli, hogy egy 
pedagógiailag és szakmailag alátámasztott 
utánpótlásnevelést tudnak működtetni, 
melynek köszönhetően jól képzett labda-
rúgók nőhetnek fel Bábolnán.

Labdarúgás – a felnőtteknél új edző, az utánpótlás új struktúrában

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.
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Championátussal folytatódott a díjugrató versenyszezon

Sportos szünidei matiné

Hosszabb nyári szünetet követően championátus ver-
sennyel tért vissza Bábolnára a díjugrató szakág. A nyári 
hőség ellenére is több, mint 800 startot jegyzett a ver-
senyt szervező Ménesbirtok Lovaskör augusztus 16-a 
és 18-a között. 102 egyesület 300 lova és 212 lovasa 
nevezett a megmérettetésre.

A championátus összetett bajnokság, mely szabályrendsze-
rében azonos az országos bajnoki versenyekkel, lebonyolítását 
illetően azonban más – tudtuk meg Rozmán Ferenctől, a Ménes-
birtok Lovaskör elnökétől. Két fordulós megmérettetés során 
gyűjthetik a lovasok pontszámaikat, az egyes versenyszámokat 
azonban külön is értékelik. A helyezéseket a hozott és megszer-
zett pontok összesítésével ítélik oda. A verseny népszerűségét 
taglalva a helyi elnök elmondta, egyfajta hazai olimpiának is 
tekinthető a championátus, melynek főként a fiatal lovasok közt 
van nagy jelentősége.

Hét kategóriában indulhattak lovak és lovasok, elsősorban 
korosztályokra osztva a résztvevőket. Póni, gyermek, serdülő 

„A” és „B”, utánpótlás, amatőr és felnőtt versenyzők álltak rajthoz 
100-135 cm-es akadályokat leküzdve. 

Az eredmények tekintetében kis eltérésekkel ugyan, de a 
papírforma érvényesült. Bábolnai illetőségű díjugratók közül 
Szentirmai Péter, a Bábolna SE lovasa szerepelt legjobban, ő a 
felnőtt kategóriában pontgyűjtései során egy első és egy harma-
dik és egy ötödik helyet is besöpörhetett. A szintén BSE-s Virág 
Vanda amatőrben egy negyedik, egy második helyet szerzett.

Ezzel azonban még nincs vége a versenyszezonnak, szeptem-
ber és október hónapokban rangos megmérettetések helyszíne 
lesz még a bábolnai lovaspálya. Szeptember 21-22-én megyei 
és regionális díjugrató döntőt bonyolítanak le, október 12-e és 
14-e között pedig military országos bajnokságnak ad otthont 
a Ménesbirtok Lovaskör.

Teke – biztató szezonkezdés
Újabb szezont kezdtek tekézőink 
az NB I-es bajnokság nyugati cso-
portjában. A tavalyi ötödik helyezés 
után Skuba István szakosztályve-
zető már előrevetített néhány vál-
tozást, de a nyár még tartogatott 
néhány meglepetést.

Távozott a csapattól a kitűnő formában 
játszó Kiss Norbert, akit korábbi egyesü-
lete, a szuperligás Győrszol csábított el. 
Ugyanakkor a Győrszoltól Balom Sándor 
igazolt vissza Bábolnára, ő egy szezont 
töltött szuperligában. Mint tudjuk, Sanyi 
nálunk lett remek tekéző, visszatérése 
fontos volt együttesünk számára. Szintén 
szuperligás csapathoz igazolt Burián 
Dávid, aki Budapesten, a Fradiban folytatja 

pályafutását. Leigazolták még a hántai 
csapatból Imre Barnabást, ő még nem 
mutatkozott be Bábolnán, de a szakosz-
tályvezető úgy gondolja, jó erősítés lesz 
az ő személye. Ezzel tizenhárom játékos 
alkotja a felnőtt keretet, ami egészséges 
versenyszellemet teremthet a csapaton 
belül. Skuba István arról is beszámolt, 
hogy a nyár folyamán toborzót rendeztek 
a tekepályán gyermekek számára, ennek 
eredményeképpen négy serdülőkorú 
fiatalt sikerült a sportághoz csábítani.

Rövid nyári szünetet követően tekése-
ink felkészülési mérkőzések sorozatával 
igyekeztek formába lendülni az újabb 
bajnoki szezonra. Szeptember 1-jén 
aztán hazai pályán fogadták a Nagymizdó 

gárdáját, akik az előző szezon ezüstérme-
sei voltak. Érdekesség, hogy a tavalyi baj-
nokság utolsó meccsét is ellenük vívták, 
győzelemmel. A mostani találkozó rend-
kívül szoros, kiélezett küzdelmet hozott, 
de befejező játékosaink szíve és idegei 
a helyén voltak, így bábolnai győzelem-
mel indult a szezon. Bábolna SE – Topido 
Nagymizdó SE 6:2, ifi 1:3.

Nyár folyamán a város sportcsarnoka és az iskola terüle-
tén található kisműfüves focipálya használata a korábbi 
évek hagyományaihoz híven folyamatosan biztosított 
volt Szilágyi Ágnes irányításával, aki igyekezett a helyi 
gyerekeknek és a mozgás iránt elkötelezett bábolnai 
felnőtteknek, baráti társaságoknak is kedvezni a helyi 
sportlétesítmények nyújtotta lehetőségekkel. 

A sportcsarnokot és a kisműfüves pályát is nagyon kedvező 
feltételekkel vehették birtokba a helyiek. Kosárlabda, tenisz, 
labdarúgás, floorball is szerepelt a választható sportágak közül. 
A gyerekek a szünidei matiné ideje alatt elsősorban a labdarú-
gásban teljesedhettek ki, de a fiatalok és a felnőttek évek óta 
például a floorball sportágban is kipróbálhatják ügyességüket. 
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FUTÁS – Áron és Dániel Komáromban versenyeztek
Augusztus 20-án kihagyhatatlan rendezvény Komá-
romban a Fenyves futás, mely a Komárom Európa Futó 
Egyesület hagyományos futóversenye immár 22 éve. A 
nemzeti ünnepnapon megtartott komáromi terepver-
senynek két bábolnai indulója is volt: Horváth Áron és 
Morvai Dániel személyében.

A futóverseny óvodás rajtját követi a két versenytáv: a 3,2 és 
a 13,2 kilométeres versenyszám. A két bábolnai fiatal a népes 
futótáborban a rövidtávra nevezett. 

A két versenytávból a rövidebbiken közel 180-an álltak rajt-
vonalhoz. A legidősebb nevező 85 esztendős volt. A hosszabb 
távval mintegy hetvenen birkóztak meg. Nem volt könnyű dolga 

egyetlen futónak sem, hiszen ez a verseny aszfaltos, valamint 
fákkal és bokrokkal övezett, kavicsos, homokos utakat egyaránt 
tartogatott. Az aszfaltos úton a nagy hőség, az erdős részen a 
pára nehezítette a futást. 

Áron és Dániel a 14 éves korig szóló, férfi kategóriában a 
középmezőnyben végeztek: a kategória 18 indulójából a 13 
éves Dániel a kilencedik (16 perc 13 mp), a nyolcesztendős Áron 
(16 perc 29 mp) a tizedik helyen végzett. A srácok mindösszesen 
mintegy 4 és fél perccel maradtak le a kategória győztesétől. 
Az összesített eredmények szerint a rövid táv (3,2km-es) 116 
versenyzője közül Dániel a 41., Áron a 44. helyet szerezték meg.

Gratulálunk a fiúknak!

Sporttábor focival, kézilabdával és színes programokkal
Idén is megszervezték a már elmúlt években is nagy 
sikert aratott sporttábort Némedi-Vida Ingrid és 
Csongrádi Péter testnevelők, edzők, valamint Szilágyi 
Ágnes segítségével. Labdarúgás és kézilabda sportá-
gakban több, mint hatvan általános iskolás gyermek 
tölthetett egy hetet intenzív mozgással, kiegészítés-
ként szórakoztató szabadidős programokkal lazíthat-
tak nap, mint nap. Egy 15 fős tárkányi különítmény is 
részese lehetett a tábor programjainak, köszönhetően 
a két sportegyesület együttműködésének. Óvodástól 
egészen a nyolcadikos diákig minden életkorú gyermek 
megtalálható volt a táborozók között.

A lányok 16 fős kézilabdás csoportjával Némedi-Vida Ingrid 
foglalkozott. A többség a kézicsapat tagja, de volt olyan jelent-
kező, aki itt kezdett el ismerkedni a sportággal. Az első néhány 
nap folyamán délelőttönként az erőnlétre helyezték a hangsúlyt, 
de a délutáni foglalkozásokon mindig előkerült a labda, és a 
játékosság. A tábor edzéseit már a bajnoki szezon előtti felké-
szülésre is kihasználták.

A labdarúgókat Csongrádi Péter edző, testnevelő irányította. 
Az ő esetükben is a többség a BSE igazolt focistája, de akadt 
köztük néhány olyan is, aki még nem egyesületi tag, sőt, a lányok 
közül is páran a labdarúgást választották. A nagy létszám és az 
életkori különbségek miatt négy csoportban dolgoztak. Az edzé-
seken aktív labdarúgók segítették Péter munkáját. A legkisebb 
csoportnál Marcinkó Bálint és Szalai Dominik segített, Csillag 
Máté és Horváth Dominik, illetve Karvaj Ottó és Kertész Tamás 
is egy-egy csapat gyermek szakmai munkáját irányította.

A pénteki zárónapon mindkét sportágban játékos mini VB-t 
rendeztek, amit a nemrég befejeződött foci VB és az után-
pótlás kézilabda válogatott világbajnoki győzelme inspirált. 

A szervezők a tábor jelentőségét nem csupán a sportban kifejtett 
értékében látják, rendkívül fontosnak tartják közösségformáló 
erejét is, ami visszahat a gyermekek fejlődésére.

A táborozókat a sport mellett változatos szabadidős progra-
mokkal is szórakoztatták. Szilágyi Ágnes szervezőmunkájának 
köszönhetően a komáromi rendőrkapitányság munkatársai 
tartottak kutyás bemutatót, illetve a kerékpáros közlekedés 
szabályaira tanították a lurkókat. 

Meghívta Harnisch Ákos NB-es válogatott futsal játékost, aki 
sportpályafutásáról beszélt, illetve futsalozott a gyerekekkel. 
Egy felejthetetlen napot töltöttek Felcsúton a stadionban és a 
Puskás Akadémián, végül a zárónap délutánján Ölbőre kerék-
pároztak, ahol horgászhattak, játszhattak, és egy ízletes gulyást 
is elfogyasztottak.

A résztvevők nem mentek haza üres kézzel. A tábor tehát szín-
vonalas programokkal és sok-sok mozgással telt, az élmények 
pedig talán elegendőek ahhoz, hogy általuk még több gyermek 
csatlakozzon az intézményesített helyi sporthoz. 


