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Tizenöt éve vált várossá Bábolna
Idén több jubileumot is ünnepel Bábolna. A szeptemberi kukoricafesztivál volt a huszadik, október
5-én pedig várossá válásuk tizenöt éves évfordulója
alkalmára várták a település lakosságát a Szabadidőközpontba. Ez alkalommal adták át a „Bábolnáért
Emlékérmeket”, valamint a „Bábolna Városért Kitüntetéseket”. Az ünnepség zárásaként a Budapest Bár
koncertjét élvezhette a közönség.
A közösség számára ez a nap az összetartozás jelképe. Míg
tavaly csak az elképzelésekről, ezúttal már a fürdőépítés konkrét
lépéseiről beszélhetett dr. Horváth Klára polgármester. „Immár
a munkagépek zaja is jelzi, végre elkezdődött az építkezés.
Napról napra, centiről centire közeledünk ahhoz, hogy sokéves
álmunk megvalósulhasson, de még sok munka áll előttünk.
Sajnos, zaj és por is elkerülhetetlen velejárója egy ekkora építkezésnek”, fogalmazott a városvezető kérve a lakosság türelmét
és megértését. Talán a legjobb hír hangzott el akkor, amikor a
polgármester előrevetítette: egy év múlva már birtokba vehetik
a strand- és termálfürdőt.

mondanom az Önkormányzat
és a hivatal munkatársaitól
kezdve, a bábolnai lakosokon
át az építkezésen dolgozó
munkásokig. Ezért egy-egy név
helyett mindenkinek szeretnék
köszönetet mondani, egyúttal
pedig kérem, hogy a következő
időszakban is legyenek segítségünkre munkájukkal, építő
javaslataikkal és nem utolsósorban támogató szavaikkal,
fogalmazott a városvezető.

Tizenöt éve méltó arra Bábolna,
hogy városként élje a hétköznapokat. A városi rang elérése
éppen akkor történt, amikor
lejtmenetben volt Bábolna. Dr.
Horváth Klára polgármester úgy
fogalmazott: „a kétezres évek
elején zajlott éppen a mezőgazdasági kombinát végelszámolása,
cégek mentek tönkre. A település
azonban minden olyan feltételnek
megfelelt, amit az akkori pályázati
rendszer elvárt, megkaptuk a
városi rangot. Idővel megújult
a helyi gazdaság, új vállalkozói
erők jelentek meg, megújultunk
intézményi rendszerünkben, kultúránkban és a betelepülőkkel a
lakosságot érintően is. Az elmúlt
tizenöt esztendő azért vezethetett a siker felé, mert rengetegen
segítették városépítő munkánkat.”

A büszkeség okán említést
kapott a Cseperedők Néptánc
Közhasznú Egyesület Megyei
Príma Különdíja, illetve a város
által kiérdemelt Klímatudatos
Önkormányzat-díj, amivel a
helyi beruházási törekvéseket ismerte el az Innovációs Minisztérium. Popovics György megyegyűlési elnök azt hangsúlyozta:
Bábolna minden területen méltó a városi címre.
A hagyományos, ámbár mindig megújuló városavató
ünnepségen ismét kitüntető címek is gazdára találtak. Minden
kitüntető díjban ott körvonalazódott a köszönet azok felé, akik
tevékenyen segítik Bábolnát és öregbítik a kisváros hírnevét.

– Fontos pillanat lesz ez a bábolnaiak életében, hiszen a fürdő
megnyitása mérföldkő városunk életében. A strand- és termálfürdő ugyanis nem csak több pihenési és sportolási lehetőséget
fog jelenteni, hanem új munkahelyeket és növekvő idegenforgalmat is. Új lehetőségek, új utak nyílnak meg előttünk, melyért
érdemes küzdeni – melyért csak közösen érdemes tenni és
küzdeni! Mint ahogy a vízcseppek, melyek összeállnak, hogy
folyókká, tengerekké, hatalmas óceánokká duzzadva egyre
erősebbek legyenek, úgy van szükség a mi összefogásunkra
is. Ne felejtsük, egyedül gyengék, de együtt nemcsak többek,
de jobbak és erősebbek is vagyunk. Széchenyi István, a legnagyobb magyar ezt röviden így fogalmazta meg: „Egynek minden
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” Ez a gondolat jutott
eszembe, amikor azon gondolkodtam, hogy kiknek is kellene
megköszönnöm az odaadó munkáját, segítségét és támogatását. Végül rájöttem, hogy milyen sokan segítették és segítik
ezt a munkát, és hány és hány embernek is kellene köszönetet
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Bábolnáért Emlékéremmel ismerték el Nagy Lajos, a Bábolnai
Sportegyesület korábbi elnökének, valamint a város első árufuvarozó vállalkozóinak: ifj. Dezsényi Gábor és Dezsényi László
munkáját. Bábolna Városáért Kitüntetést vehetett át Tavasziné
Horváth Ilona, a hivatal gazdálkodási előadója, valamint Török
Károlyné vezető asszisztens. A BSE Teke Szakosztálya is Bábolna
Városáért kitüntetést érdemelt ki, a díjat a szakosztályvezető,
Skuba István vehette kézbe.
A nagyszabású estet a Budapest Bár koncertje zárta az
ünneplő bábolnaiak örömére.
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Önkormányzati híradó
Október 25-én tartotta soros testületi
ülését a bábolnai képviselő-testület,
mely ezúttal is határozatképesen ült
tárgyalóasztalhoz.
Elsőként a város bizottságainak döntéseit vitatták meg, ezek közt az egyik
kiemelendő egy parkosítási kezdeményezés. Zöld növények kiültetéséről döntöttek.
Pótolják ugyanis a Névtelen utcában kiszáradt fásszárú növényeket, valamint tujákat
ültetnek a szolgálati lakásokhoz és a mentőállomás területére is, amennyiben ehhez
az Országos Mentőszolgálat is hozzájárul.
Ez az ingatlan védelmét is biztosítaná.
Az önkormányzat klímatudatos intézkedéseinek elismeréséről, valamint a legszebb
konyhakerteket díjazó országos program
eredményéről is elhangzottak információk.
Újabb elismerésre számíthat a város és
lakója, Varga Imre, aki szintén a legszebb
konyhakertek mozgalomban ért el sikert.
Szóba került több bábolnai lakó kifogása,
mely szerint a győri betegellátásban az MRI
vizsgálatokat illetően nem látták el őket. Az
önkormányzat a minisztériumhoz intézett
levelet az ügyben. A helyzet tisztázásakor
azonban kiderült, hogy az egészségügyi
ellátás természetesen a bábolnai lakosokra
is vonatkozik. A győri ellátás technikai
jellegű problémákra hivatkozott, és a
felettes szerv utasította a szolgáltatónál
dolgozókat a jogszabályok maradéktalan
betartására, és a bábolnai lakosok ellátására.

gyermekorvos, a védőnő és a gyógyszertár.
Beszámolt a dr. Gyurics János, a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetője is ez évi tevékenységükkel
kapcsolatban. Ezután a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete tette meg
beszámolóját.
Elbírálták a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetői álláshelyére
érkezett pályázatot, amit csupán az eddigi
vezető: Berkesné Szűcs Ágnes intézett az
önkormányzat felé. A jelenlegi intézményvezetőt ismét kinevezve, a munkaszerződését így újabb öt esztendőre meghos�szabbította a testület. Berkesné Szűcs
Ágnes a napirendi pont kapcsán jövőbeni
terveiről is beszélt.
Az ülés további menetében közbeszerzési pályázat kiírására is sor került. Öt céget
hívtak meg a közbeszerzésben a bábolnai
egészségügyi központ villamossági korszerűsítésére vonatkozó munkálatok elvégzésére. A pályázatot a testület novemberben
bírálhatja el, az egészségügyi központ épületének villamos hálózata ezáltal várhatóan
december, január hónapokban újulhat meg.

Ezt követően, a második pontban a
2018. évi költségvetés harmadik negyedévének számairól, teljesítési adatairól
adott számot a városvezetés, (bevételek,
kiadások, projektek tekintetében) majd az
adókövetelések állományáról és a (kilencvenes években beszerzett) selejtezett eszközökről szóló harmadik napirendi pontot
is egyöntetűen fogadták el.

A következőkben Bábolna és Hidaskürt
közös pályázatáról váltottak szót a képviselők. A testvér-települési kapcsolatot
erősítő kezdeményezésben egy magyar
és szlovák nyelvű történeti áttekintést
nyújtó tájékoztató kiadvány születhet
meg, fejlesztheti eszközállományát a
bábolnai és a hidaskürti média, kisfilmek
készülhetnek a települések történelméről,
turisztikai látnivalókról, civil szervezetekről. A pályázat hetven százalékban érinti
Bábolnát, harminc százalékban Hidaskürtöt, a projekthez ennek tekintetében,
ebben az arányban kell 15 százalékos
önerőt biztosítania az önkormányzatoknak. A képviselő-testület a pályázat
benyújtását támogatta.

Ezt követően három napirendi pontban
is beszámolókat hallgattak meg a képviselő-testület tagjai. Elsőként a Kardirex
Egészségügyi Központ Bábolna szakorvosi
rendelő szakellátások tekintetében, majd
az egészségügyi alapellátások beszámolójában tájékoztatót adott mindkét
háziorvos, mindkét fogszakorvos, a

Légifotókból álló naptár készül a
városlakók örömére ebben az esztendőben, valamint arról is döntöttek, hogy a
2018-as esztendő történéseit, és az Otthonunk Bábolna pályázat pályaműveit egy
kiadványban is megőrzik az utókornak. A
kiadványt és a naptárat a közmeghallgatás
alkalmával adják át a bábolnai lakosoknak.

Ez alkalommal kiállítás is nyílik a város által
kiírt Otthonunk Bábolna pályaműveiből.
Névhasználati kérelemről is tárgyaltak.
Az Ecomotiove Kft. kérelme alapján hozzájárultak ahhoz, hogy Bábolna Tojás Kft.
leányvállalatot hozzanak létre.
A folytatásban a foglalkoztatottak
jutalmazásával foglalkoztak. Határozatuk
alapján minden önkormányzati intézményben foglalkoztatott (munkaviszony
és munkaórák időarányában) ajándékutalványban részesülhet.
A képviselő-testület a Bábolnai Gyermekönkormányzat benyújtásra váró pályázatát
is támogatta azzal, hogy támogatói nyilatkozatot és önerőt biztosított számukra: Fiatalok és a környezetvédelem címmel megfogalmazott elképzelésükhöz. A pályázatban
kerékpárversenyt, tájékoztató eseményeket
bonyolítana a fiatalok szervezett közössége
a bábolnai diákság szórakoztatására.
Az adventi időszakra is készül már az
önkormányzat. Karácsonyi díszvilágítás
fel-és leszerelésére vonatkozó munkálatok
árajánlatáról is tárgyaltak. A korábbiakban
a Boretta Kft. megbízhatóan vállalta a feladatot, így most is ők kapták a megbízást.
A város közterületének díszítése ebben az
esztendőben a korábbinál egységesebb
lesz. A csillagos motívumokat hópihék
váltják fel a díszkivilágításban.
A város több folyamatban lévő projektje
is nagyító alá került. Egyebek napirendi
pontban ingatlan értékbecslésre vonatkozó árajánlat kapcsán került előtérbe
a szabadidőpark és csónakház építése, a
strand és fürdőfejlesztés. Ez utóbbi kapcsán
kormányzati jóváhagyással a (1,2 milliárdos) hitel is szabad utat kapott, így ehhez
van szükség ingatlanok értékbecslésére. A
benyújtott árajánlatok alapján a Takarék
Ingatlan Zrt. végezheti el a tevékenységet.
A határozatot a testület is egyhangúlag
támogatta. Az építkezés jó ütemben halad,
ennek részleteiről is hallhattak a képviselők.
Legközelebb november 29-én folytatnak
tárgyalást a képviselők, ekkor visszatérnek
a pályázatokra, megtárgyalják a belső
ellenőrzési tervet, valamint beszámol idei
tevékenységéről a polgármesteri hivatal is.
www.btv.hu
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Hatékony lépések a foglalkoztatásért
Eredményesen zárult a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, valamint a
Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. által
megvalósított „Foglalkoztatási Paktum megvalósítása
Komárom-Esztergom megyében” című projekt.
A 344 millió forint európai uniós támogatással megvalósult
projekt sikereit október 11-én összegezte a Foglalkoztatási
Paktumirányító Csoport két egymást követő ülés keretében a
Monostori erőd Duna bástyájában. Itt elhangzott a 2016. szeptember 29-én megalakult 32 tagú fórum valamennyi törekvése
és érdeme. A paktum ebben a két éves időtartamban azon
fáradozott, hogy azonosítsa a térség foglalkoztatási szempontú
problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást
a szükséges intézkedésekhez. Fontos célkitűzés volt a munkanélküliek, inaktívak visszavezetése a munkaerőpiacra, ahol napjainkban megyénket érintően a munkaerőhiány a jellemző. Az október
11-ei - beszámolókkal tarkított - zárórendezvény alkalmával
Popovics György megyegyűlési elnök, a fórum vezetője arról
beszélt, hogy Komárom- Esztergom megye élenjáró, miután elsőként indította és elsőként is zárja a Paktummal végzett munkát.
Mint elmondta: a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal
közreműködésének köszönhetően a tatabányai, tatai és komáromi járásban élő, a program célcsoportjához tartozó 51 fő vett
részt személy- és vagyonőr, targoncavezetői, élelmiszer eladói,
társadalombiztosítási és bérügyintézői képzéseken, 144 fő dolgozik támogatott foglalkoztatásban, ebből 10 fő önfoglalkoztatott.
Elhelyezkedésüket segítő munkaerőpiaci, pályaorientációs programok is megvalósultak. Mind a képzés, mind a foglalkoztatás
helyi munkaerőpiaci igényeket szolgált ki.
A záró alkalommal köszönet illette a szakmai tevékenységet
nyújtó megyei Kormányhivatal járási hivatalait, a megyei önkormányzat apparátusát, valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.-t, amely számos más területfejlesztési
beruházás segítője, így például a TOP programban érintett
projektek hetven százalékának konzorciumi partnere. A kft. a

Foglalkoztatási Paktum megbízására feltérképezte a barna mezős
területeket, majd létrehozta azt a területi ingatlankatasztert, mely
elsősorban a gazdasági szereplőknek nyújt hatékony mankót.
A programban elkészült a megye foglalkoztatás-fejlesztési
stratégiája és akció terve. Bevonták a megyei önkormányzat által
alapított megyei TDM Kft. -t is. Általuk jött létre az a turisztikai
program, amely azt vizsgálja, hogy csatlakozva a Paktumhoz,
milyen aktivitásokat kell felépíteni megyénkben az új foglalkoztatási lehetőségek kialakulása érdekében.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is örömmel könyvelte el a
sikert. A kormánymegbízott kiemelte, fontos érdem, hogy 58 főt
segítettek az önfoglalkoztatóvá válásban, és közel kétszáz inaktív
munkavállaló állt vissza a munkaerőpiacra. Véleménye szerint a
cégek, nem csupán a bérjellegű anyagi támogatások miatt keresték
a Paktum együttműködését, hanem azért is, mert kiváló lehetőséget láttak a programban a munkaerőpiaci helyzet javítására.
A fórumülésen a megyei önkormányzat részéről Petrikné
Molnár Erika projektmenedzser, majd a kormányhivatal részéről
Galgovics Tamás szakmai megvalósító tartottak előadást a pályázat során elért eredményekről, a számok tükrében alátámasztva
a sikert, mely garancia a folytatásra.

„...Tizenhárom ragyogó csillag felülről őrzi népedet”
Október 5-én, a nemzeti gyásznapot megelőzően az általános iskola diáksága a mártírhalált halt 13 aradi vértanú
emlékét elevenítette fel. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás
során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első felelős
magyar kormány miniszterelnökét. Ugyanezen a napon a
szabadságharc 12 tábornoka: Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György,
Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg
Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly és egy
főtisztje, Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.
Az intézmény művészeti termében megtartott megemlékezésen
Bajcsainé Hajagos Ildikó igazgató ismertette az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc eseményeit, melyek a hős honvédtábornokok és több száz magyar harcos kivégzéséhez vezettek.
Ezután az Anonim drámacsoport műsora idézte fel az akkor
4
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történteket. A színpadon versekkel, dalokkal és gyertyagyújtással
emlékeztek a haza vitézeire. A nézőközönség megismerhette
az életüket a hazájukért adó, évekig jeltelen sírokban nyugvó
mártírok életútját, kik előtt főhajtással és egy-egy szál virággal
tisztelegtek a diákok.
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Idősek Világnapja:
zenés, mondókás, derűs köszöntés
Ünneplés a Derű Házában
Október elseje az idősek világnapja 1991 óta, melynek okán
minden esztendőben köszöntik városunkban is a szépkorúakat,
a városépítő polgárokat. A Derű Házában a világnapon tartották
meg az ünnepi alkalmat, amikor minden az idősekről szólt. A
Ház lakóit Szélesné Piszton Andrea idősgondozó köszöntötte,
majd dr. Horváth Klára polgármester is szólt a szépkorúakhoz, aki
kiemelte: ez az ünnepnap nagy jelentőségű. Az idős korosztály
sok változást megélt, rohanó világunkban rájuk sokkal kevesebb
idő jut a családokban, ezért sem mindegy, hogy a világnapon
hogyan fordulunk feléjük. Az idős emberek fontosak, ezt nyomatékosította beszédében a városvezető. A Derű Házában október
elseje a szórakoztatásról szólt. A jelképes műsorcsokorban láthatták az etei nyugdíjas klub és a bábolnai Vadvirág együttes
műsorát, fellépett egy néptáncos házaspár Nagyigmándról:
Malomsoki István és felesége, valamint Janovszki Csenge citerás.

Városon túl is szórakoztat a Vadvirág tánccsoport
A bábolnai Idősek Klubja Vadvirág tánc�csoportjának jó híre már eljutott a környező falvakba is, így számos felkérésnek
tehetnek eleget. Az idősek világnapja
is egy olyan alkalom, amikor szívesen

lépnek pódiumra, hogy szórakoztassák kortársaikat. Nagy sikerrel léptek
fel Banán és Rétalapon, köszöntötték
Bábolnán a Derű Házában élő időseket,
valamint részt vettek Tatabányán, az

Országos Nyugdíjas Szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezete által
rendezett Idősek Világnapi Táncgálán.
Nagyon büszkék lehetünk rájuk, mert
tovább öregbítették városunk jó hírét.

A Szabadidőközpontban a Pesti Zenés Színpad szórakoztatott
Hűen a világnap időpontjához, az Idősek
városi ünnepségét is október elsején
tartották meg a Szabadidőközpontban.
A megjelenteket az intézmény vezetője, Török Sándor köszöntötte, majd dr.
Horváth Klára polgármesternek adta át
a szót. A városvezető ez alkalommal adta
át a legszebb konyhakertek versenyébe
nevezett lakosoknak járó díjakat és okleveleket, ezután pedig az idősekhez szólt
ünnepi beszédével. A hála szavaival átszőtt
ünnepi beszédet követően a Polgármester
is részesült a köszönet szavaiban, hiszen
a helyi szépkorú lakosság rá is gondolt. A
városvezető virágot kapott a húsz éves
polgármesteri szolgálatáért és figyelmességéért, amivel az idős korosztályt kitünteti. A folytatásban a Pesti Zenés Színpad
produkcióját élvezhette a közönség, akiket
a két ismert művész: Udvarhelyi Boglárka
és Kautzky Armand Álom, álom, édes álom
című, humoros zenés irodalmi, táncos
műsorral lepett meg.
www.btv.hu
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Ajándékba kapott óvodás mosoly
A szépkorú klubtagok köszöntése a világnap alkalmából az Idősek
Klubjában sem maradt el. A hagyományaikhoz hűen a város
legifjabbjait láthatták vendégül. Az idősek ünnepét itt szerdán
tartották meg, amikor a Százszorszép Óvoda Méhecskés csoportja
adott kedves, szívhez szóló műsort. A lélekemelő hangulatú
mondókás műsorban az ezüst hajú, aranyszívű nagypapákról és
nagymamákról is verseltek a kicsik, akik magabiztosan szólították
meg az Idősek Klubjának tagjait. A klubtagok elérzékenyülve
hallgatták a műsort, néhányuk szeméből még könnycseppet
is kicsaltak az emberpalánták. A jókívánságokkal teli köszöntés
mellé ajándékkal is készültek az óvodások.

Budapesten jártak a bábolnai nyugdíjasok
Október 16-án a bábolnai nyugdíjasok egy élményekkel teli kiránduláson vettek részt Budapesten. Délelőtt a csodásan felújított
Uránia Filmszínházban, Dalok a Kispipából címmel egy zenés
műsort tekintettek meg, melyben Seress Rezső dalait hallgathatták Fesztbaum Béla és a Kék Dunka Koncert-Szalonzenekar
előadásában. A nap folytatásában a Budai Vár alatt található Sziklakórház Atombunker Múzeumban jártak. Az intézmény Magyarország legnagyobb viaszfigura-kiállításaként mutatja be a kórház
történetét, a hadi orvoslás fejlődését, emellett megtekinthetők a
polgári védelem eszközei és felszerelései. A múzeum elsődleges
célja, hogy a háború valódi arcának bemutatásával hangsúlyozza
a béke értékét. Bár a téma elgondolkodtató, és szomorú, mégis
nagy élményt nyújtott a bábolnai kirándulóknak.

Díjat alapítottak Mátray Magdolna emlékére
Mátray Magdolna, Bábolna díszpolgára, csipkekészítő, a
népművészet mestere, idén lenne 70 éves. Tanítványai,
művésztársai, Mátray Magdolna örököseivel egyetértésben úgy határoztak, hogy az évforduló alkalmából,
emlékdíjat alapítanak.
Az alapító okirat szerint:
„A díj célja a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Csipke
Szakmai Bizottságának egykori elnöke, a Magyar Csipkekészítők
Egyesületének alapító elnöke, a magyarországi csipkeoktatás
megálmodója és kidolgozója emlékének megőrzése, és az arra
méltó csipkekészítők kiemelkedő munkájának elismerése.
A díjat azok a csipkekészítők kaphatják meg, akik munkásságukkal sokat tettek a magyar csipkekészítésért, a magyarországi
történelmi csipkekultúra továbbéltetéséért, ismertségéért.
A díj nem jár anyagi juttatással, az oklevél átadása nyilvánosan
történik a csipkekészítők országos rendezvényén. Az átadást a
Csipke Szakmai Bizottság elnöke, és a család egy tagja végzi.
(Utóbbiak távollétében az Magyar Csipkekészítők Egyesületének
elnöke által felkért legidősebb jelenlévő egyesületi tag.)
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A díj formáját tekintve egy merített papírra nyomtatott oklevél,
amelynek motívumkincsében (háttérkép, sorminta, sarokminta
stb.) megjelenik a Mátray Magdolna által tervezett és gyakran
alkalmazott nyolcszirmú vízcsepp formájú virágminta…”
A kétévenként kiadható díjat elsőként a Tatabányán élő Nagy
Vincénének ítélte oda a Szakmai Bizottság.
Nagy Vincéné a Magyar Csipkekészítők Egyesületének későbbi
elnöke, a népművészet mestere, Mátray Magdolna közvetlen
munkatársa, tanártársa volt, aki Magdolna halála után az ő szellemiségében folytatta tovább elődje szervező és oktató munkáját.
A díj átadására ünnepélyes keretek között, 2018. október 5-én,
Nagykállóban, a Csipkekészítők VIII. Nemzetközi Találkozóján,
több mint száz „csipkés asszony” jelenlétében került sor. A díjátadáson megjelent és a díjat átadta Pál Miklósné, a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének elnöke, Tóthné Kiss Szilvia a Csipke
Szakmai Bizottság elnöke, Juhász Zoltán Nagykálló város polgármestere és Dr. Mátray Árpád is.
Mátray Magdolna szakmai munkásságát Dr. Nagyné Perjési
Ildikó, az egykori tanítvány, a díjazottét Pál Miklósné ismertette.
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Az igazi bölcsesség Isten ajándéka
Bábolnán celebrált misét dr. Veres András megyés püspök
Október 14-én Veres András győri megyéspüspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hálaadó
szentmisét tartott a bábolnai Nepomuki Szent János
Templomban Szalai Gábor bábolnai plébános meghívására. A kiemelt alkalom apropója volt az is, hogy Bábolna
idén ünnepli várossá válásának 15. évfordulóját.
Minden szombaton és vasárnap máshová igyekszik az egyházmegyében dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Többek közt erről is beszélt lapunknak a főpásztor,
miután látogatása alkalmával készséggel válaszolt kérdéseinkre.

−− Gyakori, hogy meglátogatja az egyházmegye
kistelepüléseit?
−− Ez számomra teljesen természetes, az a ritka, ha Győrött vagyok,
mert oda csak akkor megyek, ha valami nagyobb egyházmegyei esemény van. Egyébként mindenhová igyekszem elmenni,
ahová hívnak.
−− Miért fontos az ön számára az a püspöki feladat, hogy
ellátogasson vidékre?
−− Számomra öröm, hogy megismerhetem az egyházmegye híveit,
papjait, megismerhetem egyes egyházközösségek életét, hiszen
ilyenkor mindig alkalom nyílik egy kicsit a beszélgetésre is, megismerni az ő örömeiket, vagy éppenséggel gondjaikat. Én abban
is bízom, nem szerénytelenül, hogy a hívek számára is biztosan
jó, ha a püspököt testközelből láthatják, és közvetlenül tudnak
vele beszélni. Én azt gondolom, hogy ez természetes.
−− Milyen tapasztalatai vannak az egyházmegyét illetően?
−− Az eddigiekben még túl nagy meglepetés nem ért, hiszen a
püspöki konferencia titkáraként van rálátásom a győri egyházmegyére. Egyrészt mert diákként a Bencéseknél Győrött voltam
négy évet, másrészt titkárként hallottam a híreket az egyházmegyéről. Örömmel látom, hogy az egyházmegyére inkább jellemző
a nagyobb településrendszer. Egy ilyen helyzetben megszervezni
az egyházmegyét egy jó kihívás. Én azt gondolom, a nem rég
befejeződött strukturális átrendeződés sikeres volt.
−− Bábolnát illetően: mennyire ismeri a plébánost?
−− Két éve érkeztem az egyházmegyébe, akkor találkoztunk
Gábor atyával. Úgy gondolom, személyét és stílusát is sikerült

megismernem. Véleményem szerint azért tud kiváló szolgálatot
tenni, mert él benne a fiatalos ambíció, másrészt – úgy vélem szereti a szellemi kihívásokat. Én úgy látom, hogy sok embernek
segítséget nyújthat a Krisztus felé vezető úton.
A szent mise alkalmával dr. Veres András megyés püspök az igazi
bölcsességről beszélt. Ez a bölcsesség, amiről a Szentírás beszél egy
másfajta bölcsesség, egy isteni ajándék és egyszerre egy életforma,
nem pusztán emberi tudás halmaza. Azt közvetítette, hogy ezt a
bölcsességet kell, hogy megtapasztaljuk, megéljük, hiszen ebben
van az emberi élet földi boldogsága, de az örök boldogság is.
„Vajon kérünk-e Istentől bölcsességet, vagy a kívánságlistánkon inkább az anyagiak, a hatalom, a boldog családi élet foglalja
el a legfőbb helyeket? Pedig a Biblia tanúsága szerint a bölcsesség
mindennél többet ér, sőt általa mindent megkapunk, ami fontos
az életben. A bölcsesség nem valamiféle hatalmas tudás, mégis
a tudományok tudománya, hiszen általa képes az ember reálisan látni léte okát és célját. Szent Pál szerint a bölcsesség nem
más, mint Isten üdvösségre vonatkozó tervének ismerete, annak
tudása, hogy egyedül Krisztusban van az üdvünk. Szükségünk
van az evangélium ismeretére, mert magunktól nem vagyunk
képesek megismerni Isten tervét. Sokan úgy gondolják, lennie
kell Valakinek, aki a világot teremtette, s ezen a ponton meg is
állnak. Ez azonban még csupán az előszobája az igazi bölcsességnek. A keresztény ember azt is tudja, hogy a Teremtő nem
más, mint a mi gondoskodó Atyánk. Ez a tudás képessé tesz
bennünket arra, hogy életünket a Jézus által átadott ismeretek
szerint éljük, abban a tudatban, hogy Isten örök életre teremtett
mindannyiunkat. Az igazi bölcsesség Isten ajándéka.”

A szellemi és lelki útravalót követően dr. Veres András megyés
püspök Bábolna nevezetességeit is megtekintette. A bábolnai
látnivalók közt dr. Horváth Klára polgármester kalauzolta a
magas rangú egyházi vezetőt, valamint a képviselő-testület társaságában vendéglátásban részesítették. A jubileumi ünnepen
jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke, dr. Veres Zoltán, Komárom-Esztergom
megye jegyzője is. A püspöki látogatás fontos momentuma volt
Bábolna életének.
www.btv.hu
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Portré: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző
Portrésorozatunk egy
fiatal hivatalnok pályafutására világít rá. Dr.
Veres Zoltán a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat jegyzője.
Az ambiciózus fiatalember útja Bábolnáról
indult, pozíciójába fiatalon került. Igaz, a napi
teendők Tatabányára
irányítják, de bábolnai
kötődése ma is erős.
Komáromban
−− Bár
született, de születése
óta Bábolnán él. Az
Ön számára mit jelent
Bábolna?
−− Nem könnyű ezt az összetett érzést röviden megfogalmazni.
Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor külföldi útról
hazatérve átlépjük a magyar határt – átjár minket a megérkezés öröme és az ismert dolgokhoz kötődő biztonság érzete.
Radnóti Miklós számomra nagyon kifejezően így világítja meg az
otthonhoz, a szülőföldhöz kötődő viszonyulást Nem tudhatom
című gyönyörű versében:
„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton (…)”
−− Bábolnáról miként vezetett az út a megyei jegyzői posztig?
Hogyan alakult a pályája ezidáig?
−− Általános iskolai tanulmányaimat Bábolnán folytattam, ezt követően a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont négy évfolyamos
gimnáziumában tanultam. Az érettségit követően Budapestre
kerültem, jogi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem. Az egyetem után Budapesten helyezkedtem el egy
ügyvédi irodában. Lényegében 2004 és 2013 között a fővárosban
éltem. 2013 októberében kerültem a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzati Hivatalhoz, először, mint az akkori Főjegyzői
titkárság helyettes vezetője, majd vezetője. 2015 végén megpályáztam a jegyzői állást, melyre a kinevezést 2016 januárjában
nyertem el. Gyakorlati munkám mellett folyamatosan tanultam.
2010-12-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara „Ügyvédiskola” programja keretében készültem a jogi szakvizsgára, melyet 2014-ben
abszolváltam, 2015-ben pénzügyi-számviteli ügyintézői OKJ
szakképesítést, 2018-ban önkormányzati szaktanácsadó szakképesítést szereztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezzel
párhuzamosan 2010-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog-és Államtudományi Doktori Iskolájának levelező szakán
folytattam doktori (PhD) tanulmányaimat, ahol 2013-ban abszolutóriumot szereztem. Aztán a szakvizsga, munkahelyváltás és
egyéb elfoglaltságok miatt végül csak 2018-ban védtem meg PhD
értekezésemet pénzügyi fogyasztóvédelem és etika témakörben.
−− Volt-e valaha más alternatíva? Mi foglalkoztatta még?
−− Legkomolyabban a tanári pálya foglalkoztatott, annak idején
a jog mellett felvettek magyar-történelem szakra is, de végül a
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jog mellett döntöttem. Azonban nem szakadtam el teljesen a
tanítástól: 2010 óta óraadó vagyok a Pázmány jogi karán.
Szabadidejében mivel foglalkozik?
Próbálom az emberi kapcsolatokat ápolni. Emellett szívesen
vagyok a természetben, ha tehetem szívesen sétálok, kerékpározom, túrázom vagy kertészkedem. Szívesen foglalkozom
fiatalokkal, ebben a félévben például 17 hallgatónak vagyok
a konzulense. Szeretek olvasni, zenét hallgatni, de szívesen
járok színházba, koncertekre és különböző rendezvényekre is.
Viszonylag időigényes elfoglaltság a tudományos kutatómunka
és publikációk készítése, de évente azért általában három-négy
ilyen jellegű munka kikerül a kezem közül.
Milyen nehézségek és örömök érik a közigazgatás
forgatagában?
Munkám jó részét a munkavállalókkal és a partnerekkel való
együttműködés teszi ki. Az emberekkel való törődés az egyik
legnehezebb, ugyanakkor legszebb feladat is, és egyre inkább
azt tapasztalom, hogy egyben kiváló segítség önmagunk jobb
megismerése felé is…Lényeges része munkámnak a közgyűlési
ülésekre történő felkészülés, az előterjesztések elkészítése, illetve
az elkészítés koordinálása. Munkámból adódóan módom nyílt és
nyílik megismerni megyénk településeit, azok természeti, kulturális, társadalmi, gazdasági adottságait. Sok helyre ebből adódóan
jutottam el, de ez a felfedezés még korántsem fejeződött be.
Komoly kihívást jelent az állandóan változó körülményekhez,
jogszabályi környezethez, elvárásokhoz való alkalmazkodás,
ugyanakkor ezek a nehézségek gondoskodnak arról, hogy
állandó készültségben legyünk, ne kényelmesedjünk el.
Van módja segíteni Bábolnát a megyénél?
Nehéz kérdés, hiszen a megyei önkormányzat számára minden
település egyformán fontos kell, hogy legyen. Talán azzal tudok
segíteni, hogy igyekszem a település életében részt venni, rendezvényein jelen lenni, illetve jártamban-keltemben sokszor jó példaként
és büszkén hivatkozom Bábolnára, öregbítve a város jó hírnevét.
Véleménye szerint milyen időszakot él Bábolna a fejlődés
tekintetében?
Jó látni, hogy a közintézmények rendben vannak, az utak aszfaltozottak, sok a zöldfelület és a település méretéhez képest viszonylag
sok szolgáltatás elérhető a városban. Még jobb lesz a helyzet, ha
elkészül az itt lakók nagy álma, a fürdő, aminek most már a hétköznapi emberek számára is szemmel látható nyomai vannak.
Milyen terveket fogalmazott meg magánéletében,
munkájában?
Alapvetően bizakodó vagyok a jövőt illetően; azt remélem, hogy
egyre több fiatal fogja úgy érezni, hogy szűkebb hazánkban, akár
megyénkben vagy épp városunkban képzeli el a jövőjét. Ha ezt
sikerül elérnünk, sokat tettünk a település jövőjéért. Ami engem
illet, gyakran foglalkoztat a családalapítás gondolata, bízom
abban, hogy ehhez a „projekthez” is mihamarabb megteremtődnek a feltételek.
Szakmai szempontból fontos célkitűzésem a folyamatos fejlődés lehetősége. Nagyon sok terület érdekel még, így nem
tartom kizártnak, hogy hamarosan újra az iskolapadban
találom magam…
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Százszoros véradót
is köszönthettek

Minisztériumi különdíjban részesült A legszebb konyhakertek – Magyaror- Sikeres véradó alkalmon van túl a Magyar
szág legszebb konyhakertjeinek országos kertvetélkedőjében a bábolnai Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete, mely
október 12-én várta az önkéntes segítőket.
Soós Józsefné.
Ezúttal 62-en nyújtották karjukat, mely
A díjat október 15-én személyesen vehette át a szépkorú asszony lányával, akivel
szám igen magas, főleg miután az utóbbi
bábolnai kertjüket közösen művelik. A nagyszabású ünnep alkalmából jelen volt dr.
két alkalommal igen kevesen jelentek meg
Horváth Klára polgármester és Farkas Helga bábolnai programkoordinátor is a kertbirtoa véradáson. Az aktuális alkalommal négy
kost felterjesztő bábolnai önkormányzat lépviseletében. Mindketten elismerő oklevélben
főt szűrtek ki, akik egészségügyi okok miatt
részesültek. Bábolnáról idén öten neveztek.
nem adhattak vért. Szedlacsekné Buza
A 2012-ben indult program során idén minden eddiginél több, összesen 370 telepü- Ildikó, a bábolnai alapszervezet vezetője
lésen több mint 2000 kertet műveltek meg a szorgos kezek, közülük 100 településről elmondta: a most elkönyvelt sikerhez hoz235 kertet jelöltek országos díjra a helyi zsűrik. 37 településről 45 országos díj született, zátartozik, hogy két új véradót is köszöntköztük megyeiek is. Az Agrárminisztériumban megtartott díjkiosztó ünnepségen Farkas hettek köreikben. Szép alkalom volt ez Tóth
Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a kertészkedés egyéni és társa- Gábor számára is, akit százszoros véradódalmi hasznáról beszélt, a kertben végzett munkát testi-lelki erőforrásként emlegette. ként regisztráltak. Az önkéntes segítőkész
Kovács Szilvia, „A legszebb konyhakertek” mozgalom megálmodója elmondta, idén a hozzáállását a vöröskereszt egy későbbi
szélsőséges időjárás sem tudott kifogni a kertművelőkön. A programot a szervező azon időpontban honorálja majd ünnepélyes
hite tartja életben, mely szerint a kertészkedés és az önellátó gazdálkodás fontos szerep- keretek között. A helyi vöröskeresztes vezehez jut életünkben. Ez a program segíthet abban, hogy a kertművelés újra divatba jöjjön. tőtől azt is megtudtuk, az októberi véradás
Több kategóriában osztottak díjat, ezekből egy a legtapasztaltabb kertművelőnek járó alkalmára nemcsak Bábolnáról, de a körkülöndíj, amit özv. Soós Józsefné érdemelt ki. A 90 esztendős asszony csak biozöldségeket nyékbeli településekről is érkeztek önzetlen
termeszt, gondosan figyel arra, hogy kertjéből vegyszermentes, egészséges zöldség kerül- segítők, akik a tűszúrás vállalásával három
jön ki. Szívvel-lélekkel előteremtett terményeivel a bábolnai termelői piacon is megfordult. embertársukon segíthettek.
Soós Józsefné örömmel fogadta a minisztériumi elismerést. A szorgalmas asszony
lapunknak elmondta: Zalából érkezett Bábolnára. Kényszerből tanult bele a gazdálkodásba. Tíz évig a bábolnai pusztán élt, majd a család állattartással és kertészkedéssel is
foglalkozott munka mellett. Mint elmondta, a palántázást, palántanevelést, szőlőmetszést
is otthon tanulta ki, tudását a család örömére kamatoztatta. Saját termesztésű zöldségeit,
gyümölcseit bátran ajánlotta minden vásárlójának a piacon is, hiszen a bőséges termést
sosem érte permetszer. Napjainkban kilencven esztendős, a piacra emiatt már nemigen
engedi a család. A város legtapasztaltabb kertésze üvegházban szőlőt termeszt, saját
nevelésű vesszőkből nevelte fel mára édes gyümölcsöt adó kedves növényeit.
Soós Józsefné egyszerűen összegzett: nem szeret dolog nélkül lenni, így amíg erővel
bírja, a kertészkedést folytatja.
Fontos tudni azt is, hogy a bábolnai önkormányzat is díjazza a helyi jelentkezőket,
minden esztendőben ötezer forint értékű vetőmag utalvánnyal.

Piac, a minőségi
áruk forgataga
Termelői méz, házi szörpök és lekvárok,
házi készítésű sajtok és egyéb tejtermékek, tojás és dísztárgyak is sorakoztak
az október 13-ai piacon a termelők
pultjain. Az őszi szezon jellegzetes,
keresett terméke a zsákos kiszerelésben
értékesített burgonya volt. Népszerű a
száraztészta, az édesség és a füstölt hús,
mely utóbbinak már messziről érezhető
az illata a piac területén. Különleges
portékának számít a levendula, amely
számos feldolgozásban kapható volt a
termelői piacon. Az októberi vásár szép
őszi időben tért vissza, minden olyan
látogatónak örömet okozva, akik szeretik
és keresik a minőségi élelmiszereket.
www.btv.hu
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1956 emlékezete – „Ne hagyjuk elfelejteni...”
Ünnepi megemlékezést tartott városunk is október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Az 56-os emlékműnél összegyűlt közösség először nemzeti imádságunkat, a Himnuszt
énekelte, majd dr. Horváth Klára polgármester mondott ünnepi beszédet, visszaemlékezve arra az eseményre, mely egyszerre volt fájdalmas és felemelő az ország
számára. A jelenlévők 62 esztendő távlatából emlékeztek az elnyomás elleni lázadásra,
a főváros ostromára, az oktogoni mészárlásra, a barikádokra, a forradalmi eseményekre.
A polgármester beszédében rávilágított arra a tényre: a barikádnak két oldala volt,
A magyar emberek több mint egy évtizednyi szenvedés után megelégelték a
második világháború után felépülő kommunista diktatúrát és fellázadtak elnyomóik
ellen... Még tartott a főváros ostroma, amikor sor került az első elrettentésnek szánt
nyilvános akasztásra 1945. február 4-én Budapesten az Oktogonon. A vádiraton
Kádár János aláírása szerepelt. Egy évvel később pedig megjelent a demokratikus
államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény, az úgynevezett
„hóhér-törvény”, aminek segítségével 1946 és 1956 között 42.679 magyar embert
ítéltek el, közülük pedig mintegy 500 embert ki is végeztek. Az 1956 őszén felborított
teherautókból, macskakövekből emelt barikádok az országszerte megalakuló forradalmi munkástanácsok ennek a világnak akartak gátat szabni, és erről a tényről 62 év
távlatából sincs okunk másképp gondolkodni. Miként arról sem, hogy a barikádnak
két oldala volt, és nem lehetett egyformán szolgálni mindkettőt. A két oldalt nem egy
utca, hanem világok választották el egymástól. Senki döntését nem vitathatjuk, de ez
alapján ítélünk. Így vált, így válhatott valaki 1956 hősévé, vagy éppen a forradalom,
és ezzel együtt a magyar szabadság árulójává. Ne hagyjuk elfelejteni, a barikád egyik
oldalán a frissen szerzett szabadságért harcoltak, és nem törődtek a saját életükkel.
Ezzel szemben a túloldalon az éppen elveszített hatalomért küzdöttek és a saját
életüket mentették. A többség, az ország nagy része hiába állt a barikád egyik oldalán,
hiába volt tíz felemelő napja Magyarországnak, a barikád másik oldalán megjelenő
szovjet tankok eltiporták a reményeket.
A polgármester beszélt továbbá arról a tényről, hogy a valódi történelmet szüleinktől, nagyszüleinktől, sistergősen fogható rádióműsorokból tanulhattuk meg.
A városvezető az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy
vigyázzunk a szabadságra.
A beszédet követően az Anonim drámacsoport segítette az emlékezést, majd
koszorúztak a jelenlévők. A megemlékezés a régi temetőben folytatódott, ahol
Szalai Gábor plébánossal mondtak közös imát a megemlékezők. Az esemény itt is
koszorúzással ért véget.
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A kezed
életet menthet!
Október 16-án, az újraélesztés világnapján az ország valamennyi mentőállomása nyitott kapukkal várta az
érdeklődőket.
A programhoz a bábolnai mentőállomás is
csatlakozott, egész napos rendezvénnyel
vártak mindenkit, aki többet szeretett
volna tudni az életmentésről. A nyílt napon
városunk több intézményéből is szerveztek csoportlátogatást az állomásra, ahol
elsajátíthatták és gyakorolhatták a laikus
szintű újraélesztés alapfogásait.
Az általános iskola és a lovasiskola diákjainak a biológiaórák és a média hatásainak köszönhetően nem volt ismeretlen
az életmentő mozdulatsor, melyet a mentősöknél rendelkezésre álló szimulációs
babán bátran gyakorolhattak is. Mindenki
számára fontos, hogy vészhelyzetben
merjen cselekedni, hiszen sok esetben a
gyors beavatkozás életmentő lehet, míg a
tétlenség a bajbajutott életébe is kerülhet.
A lelkes látogatók először a laikus
újraélesztés szabályait ismerhették meg:
a helyszín biztonságának felmérése, az
eszméletlen személy légzésének és
keringésének ellenőrzése, majd a mellkas
kompresszió folyamatának lépéseit is
elsajátíthatták. A bábolnai intézmény mentőápolói kihangsúlyozták, hogy az újraélesztés művelete közben az egyetlen és
legnagyobb hiba az, hogy ha el se kezdjük.
Hazánkban átlagosan 25 percenként hal
meg egy honfitársunk hirtelen szívhalál
következtében. Az önmagában elkeserítő tényt súlyosbítja, hogy feltételezések
szerint kétharmaduk megmenthető lenne,
amennyiben az észlelést követően az első
3-5 percben a jelen lévő laikusok megkezdenék az újraélesztést. A mentős nyíltnapok jelentősége hatalmas, hiszen a résztvevők rengeteg hasznos tudással felvértezve
távoztak a mentőállomásról, esélyt kapva
arra, hogy amennyiben szükség mutatkozik
rá, ők is életmentővé váljanak.
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Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 44-46. §. alapján biztosított jogkörömben
a Képviselő-testület ülését

Kedves Bábolnaiak!

KÖZMEGHALLGATÁS – VÁROSGYŰLÉS céljából

Szeretettel várunk ismét mindenkit
advent vasárnapokon,
2018. december 2., 9., 16. és 23-án 17 órától,
közös éneklésre városunk Betleheméhez,
melyet a katolikus templom előtti
területen állítunk fel.

2018. november 28-án (szerda) 17 órára
a Szabadidő Központba összehívom.
Napirendi pontok:
1.

2.

Tájékoztató Bábolna Város 2018. évi helyzetéről, a 2019.
évre várható változásokról, a közbiztonság helyzetéről
Meghívott vendégek:
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselője
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselője
ÉDV Zrt. képviselője
PICK-UP Kft. képviselője
Ács-Bábolna Rendőrőrs őrsparancsnoka
Komáromi Járási Hivatal képviselője
Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselője
Tájékoztatás Bábolna Város 2018. évéről
Előadó: dr. Horváth Klára polgármester

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a Városgyűlésen lehet
átvenni a Bábolna Város Önkormányzata által megjelentetett 2019.
évi falinaptárt, valamint a Bábolna Város 15 éves jubileuma kapcsán
elkészült könyvet.
Bábolna, 2018. október 30.

dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

Katalin Bál
Szeretettel várjuk minden mulatni vágyó
vendégünket hagyományos batyus bálunkra

2018. november 24-én szombat este.
Kérjük, érkezésüket úgy időzítsék, hogy pontosan
8 órakor kezdődik a meglepetés műsor.
Pártoló és támogatójegyek kaphatók az óvodai
csoportokban, valamint az intézményvezetőnél.
A pártolójegy ára: 1500 Ft/fő
A támogatói jegy ára: 500 Ft

KELLEMES ESTÉT,
JÓ SZÓRAKOZÁST
KÍVÁNUNK!
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Nemere István: Naponta
fogsz meghalni (Áté
papnői 1.)
Nemere István neve sokak
számára ismert lehet. Egyaránt ír gyermekeknek és
felnőtteknek. Leginkább
sci-fi- és kalandregényei
ismertek, de pár krimijével
is lehetett már találkozni.
Első nyomtatásban megjelent műve is éppúgy krimi
volt, mint az 501. regénye,
a Naponta fogsz meghalni is, mely az Áté papnői trilógia első része.
A történet főszereplői Sándor Géza és felesége, Illés
Fruzsina, aki férjét adócsalás, szerződésszegés és pedofília vádjával fogdába viteti. A Nemzeti Nyomozó Iroda
egyik munkatársa, Rumba Viktor nyomoz az ügyében.
Ahogy szép lassan felgöngyölíti az ügyet, betekintést
nyerhetünk a múlt eseményeibe is. Láthatjuk, hogyan
is került a rendőrség kezére Géza, mi volt a feleség
indítéka, és hogyan tervezte el férje börtönbe – vagy
éppen a halálba – juttatását.
Bár a szerzői előszó leszögezi, hogy a fantázia szüleménye a könyv, mégis ijesztő. Ha nyitott szemmel járunk,
hasonló dolgokat fedezhetünk fel magunk körül. Nem
lehet mindig elsőre megmondani, melyik a tényleg
boldog család, és melyik játssza meg magát a végsőkig. A szerző társadalom- és emberismeretét tükrözi
a szereplők jelleme, ezzel is megteremve a tökéletes
krimi alaphangulatát.

P. L. Travers: Mary
Poppins visszatér
Mary Poppins már az
első kalandos történeteivel ámulatba ejtett
gyermeket és felnőttet
egyaránt. Ám ahogy jött,
olyan szelesen távozott
is a Banks család életéből. Ezzel a kötettel
ismét visszatér a már jól
ismert família életébe,
hogy további kalandokat élhessen át a gyerekekkel.
Felnőttként azért is jó visszatérni Mary Poppins világába,
mert már nincs időnk vagy energiánk ilyen illúziót teremteni magunknak; gyermekeinknek ezzel szemben nem
kell sokat gondolkodni, és hasonló kalandokat élhetnek
át maguktól is. Ezért is tökéletes mesekönyv már a legkisebbeknek is, segít kialakítani, színesíteni fantáziájukat.

Jubileumi évfordulót ünnepeltek Banán
Fennállásának 130 éves jubileumi
évfordulóját ünnepelte október
27-én a Banai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a művelődési házban, ahol
számos elismerés is gazdára talált.
1888-tól találtak feljegyzéseket, amelyek
az elődök elbeszéléseit tartalmazza arra
vonatkozóan, hogy akkortájt alakult meg
a településen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ennek szellemében október 27-én
ünnepséget rendeztek a banai művelődési
házban az egyesület fennállásának 130
éves évfordulója alkalmából. Az eseményen jelen volt többek között Dobson Tibor
tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó
Szövetség elnöke, Kelkó Balázs tűzoltó
alezredes, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság helyettese, Gubicskó Barnabás tűzoltó őrnagy, a Komárom Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság helyettese, valamint
dr. Horváth Klára Bábolna és Horváth Márta
Bana polgármestere, emellett a környező
települések tűzoltóságainak képviselői is.
Takács Krisztián a banai egyesület
elnöke köszöntőjében elmondta, azért
gyűltek össze, hogy visszaemlékezzenek
egy kicsit a múltra és előre tekintsenek
a jövőbe. Dobson Tibor úgy fogalmazott,
hogy ebben a hivatásban fontos a hit, a
tudás és az akarat. – Hit abban a hivatásban, amit képviselnek, tudás a felkészültségükben és közös akarat nélkül pedig
nem tudnak fejlődni. Ezért is mondták
korábban, hogy egy településnek három
fontos épülete van: templom a hitnek,
iskola a tudásnak és tűzoltóság a biztonságnak – emelte ki Dobson Tibor.
Horváth Márta beszédében elmondta,
hogy az egyesület történelmi múltra tekint
vissza. – Olyan emberek alkották és alkotják az egyesületet, akik a segítségért nem

várnak köszönetet, nem hivalkodnak, csak
csendben teszik a dolgukat – hangsúlyozta
a polgármester. Az elmúlt évben Ágoston
Gáborral felvette a kapcsolatot az egykori
tatai lakos, a jelenleg Franciaországban élő
Szilvási Lajos, akinek köszönhetően leselejtezett, de jó minőségű tűzoltó- felszerelések érkeztek hazánkba, így a megyei
önkéntesekhez is. Egyebek közt ruházatot,
sisakokat és robbanásbiztos lámpákat is
kaptak a megyei szervezetek. Emellett
három jó állapotú tűzoltó gépjármű is
érkezett, amelyek közül egy a banai önkéntesekhez került. Az ünnepségen Pozsgai
Csaba plébános áldotta meg a gépjárművet, majd Ágoston Gábor mutatta be azt.
Ezután a sikeres együttműködés érdekében megállapodást írt alá a bábolnai és a
banai egyesület elnöke. Ágoston Levente
ifjúsági tűzoltó verssel, a The Flock pedig
zenés műsorral működött közre.
Az ünnepség emelkedett hangulatát
adta, hogy elismeréseket adtak át. Szolgálati emlékérmet vett át Dobson Tibortól
és Ágoston Gábortól a megyei tűzoltó
szövetség elnökétől 20 éves szolgálatáért Ágoston Eszter és Nagy Iván, 25 éves
szolgálatáért Ágoston György, valamint
30 éves szolgálatáért Takács Krisztián. A
megyei katasztrófavédelmi versenyre való
felkészítésért a résztvevő helyi diákok megköszönték Gubicskó Barnabásnak, Bujáki
Balázsnak, a Banai ÖTE ifjúságért felelősének és Németh Istvánnak, a Bábolnai ÖTE
elnökének a munkáját. Ezenkívül ajándékot
kapott Szilvási Lajos az adományokért.
Ágoston Gábor pedig bajtársaitól egy új
tűzoltósisakot kapott. Emellett többen is
elismerésben részesültek a banai önkéntes
egyesület tagjai közül.
Nagy Tamás

Mary Poppins világában sosem tudhatjuk, hol ér véget
a valóság, és hol kezdődik az igazi kaland. Történeteit
olvasva bárkinek része lehet olyan élményekben, amikre
álmaiban sem mert volna gondolni. Ki látott már szivárványon sétáló gyerekeket? Nos, itt ez is mindennapos
eseménynek számít.
Idén karácsonykor érkezik a mozikba az új filmváltozat,
de addig is bárki elolvashatja a csudálatos Mary Poppins
és a Banks gyerekek legújabb élményeit.
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Az ünnepség díszvendégeinek sorában Horváth Márta polgármester köszöntötte a jubileum résztvevőit
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Munka a magasban
Látványos szakmai kiállítással várta vevőit a Pannon Technika Kft.,
mely elsősorban nagyméretű autódaruk forgalmazásával foglalkozik.
Az IKR központjában megrendezett bemutatón az ország számos tájáról,
illetve Horvátországból és Szerbiából érkezett érdeklődők mellett a német
gyártók képviselői is megjelentek.
Patkó Lajos, a Pannon Technika Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,
a minden évben megrendezésre kerülő partnertalálkozóra idén is nagy
érdeklődés mutatkozott, hiszen a különleges munkagépek nem mindennapi látványosságként is szolgáltak. A kiállítás fő attrakciójaként bemutatták
a legújabb 135 tonna össztömegű autódarut, mely csupán pár hete érkezett
Magyarországra. A kiváló paraméterekkel rendelkező eszköznek elsősorban
az építőiparban vehetik majd hasznát.
A közel hatvan megjelent érdeklődő lelkesen vette birtokba azt a
szimulátort is, mely egyedülálló módon segíti és teszi biztonságossá a
daruvezetők képzését.
Csepregi Imre, a győri Daru Unió Kft. ügyvezető igazgatója szerint a
daru borsos ára ellenére a vállalkozóknak érdemes beruházni egy ilyen
emelőgépre, hiszen az igénybe vehető támogatás mellett a befektetés
hat-nyolc éven belül megtérülhet. A sokoldalúan felhasználható eszközök
minden iparágban segítséget nyújtanak, a gyártók igyekeznek minden
megrendelő igényét kielégíteni.
Az építőipar nagyobb mértékű beruházásai, illetve az otthonteremtési
támogatásoknak köszönhető családiház-építkezések számának növekedésével folyamatosan nő a kereslet az autódaruk használatára, bevételt
hozva ezzel a gyártóknak és az étékesítéssel foglalkozó hazai cégeknek
is. A cégvezetők remélik, hogy töretlenül fejlődhet tovább ez a szektor, és
jövőre is nagy érdeklődés mutatkozik majd a városunkban megrendezésre
kerülő autódaruk bemutatójára.

2018. november
A bábolnai Mózer György sikerrel szerepelt Borisz nevű kutyájával a Nemzetközi Kutyakiállításon, október 21-én a Monostori
erődben. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége kilencedik alkalommal szervezte meg Komáromban ezt
a nagyszabású eseményt, amelyre most 21 országból hétezer
kutya érkezett. 17 országból negyven bíró végezte a szakmai
bírálatokat, mely ugyancsak a rendezvény magas színvonalát
bizonyította. A szakmai megmérettetésen túl látogatói programnak minősül a hobbikutya kategória felvezetése. A BIS körben
Puskás Peti népszerű énekes bírálta a hobbikutya kategória lelkes
nevezőit. A programszámot a MEOESZ a Rex Állatvédő Egyesülettel közösen szervezte. Mózer György mentett kutyájával a
második helyen végzett kategóriájában, így az ezüstösen csillogó
kupát Puskás Petitől vehette át.

Bábolna Város Önkormányzata
nevében
szeretettel és tisztelettel várjuk
az

,,OTTHONUNK
BÁBOLNA’’
PÁLYÁZAT
eredményhirdetésére
és a pályaművek kiállításának
megnyitójára.
Időpont:
2018. november 28. 16.30 óra
Helyszín:
Bábolna, Szabadidőközpont

A környezet védelmére nevel
Papír és elektronikai hulladékgyűjtés volt az óvodában, az iskolába kizárólag papírhulladékot vártak október 19-én.
Az óvodában is hagyománya van az elektronikai hulladékgyűjtésnek, melyre
ezúttal október 24-én került sor. Mindkét intézmény fontosnak tartja a környezet védelmét, a környezettudatos magatartásra nevelnek, Ennek egyfajta
eszköze a hulladékgyűjtés, mely az aktív részvételre sarkallja az óvodásokat
és az iskolásokat egyaránt. E mellett a kiemelt célkitűzés mellett haszna van
abban is, hogy némi anyagi forráshoz juttatja a közösségeket. Az iskolában
9287 kg papír gyűlt össze, az ebből befolyt összeget itt az osztályok az év
végi osztálykirándulásokra használják fel. Az őszi gyűjtő akció az óvodában
is sikeres volt, elektronikai hulladékból rekordmennyiség gyűlt össze. >>>
www.btv.hu
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Kiscsikóvá avatták az újonc diákokat

Őszköszöntő az iskolánkban

A legtöbb középiskolában régi hagyománynak számít az
újonnan az intézménybe érkező kezdő évfolyamosok beavatása, mely igazi közösséggé kovácsolja az osztályokat. Városunk
lovasiskolájában stílszerűen, a szakmához méltóan tréfás feladatokkal tarkított csikóavatási szertartással készültek október
végén, melyre a Ménesbirtok fedeles lovardájában került sor.

„Ősz, ősz ne siess! Ne kergesd el a nyarat, a meleg fényt,
sugarat. Süss ki még, nyári nap, simogasd az arcomat,
melengesd a szívemet…” (Heltai Jenő: Ősz)

Körmendi Csaba igazgató lapunknak elárulta, a csikóavatási
rítus hagyományosan a diákönkormányzat szervezésében zajlik,
az ő ötletük alapján idén minden kiscsikó csak kék nadrágban,
sárga pólóban, csákóval a fején és papucsban jelenhetett meg az
eseményen. A tréfás egyenruhát a nap folyamán végig viselniük
kellett, megmosolyogtatva a bábolnai járókelőket is. A nagy zajjal,
rengeteg hangos nevetéssel és zeneszóval járó feladatok miatt
ezúttal a lovakat kihagyták a mókázásból.
A komolyságot feledve rengeteg szellemes és szórakoztató
feladat várt az izguló ifjoncokra: kezdetnek térden járva kellett
bevonulniuk a közönség elé, majd bemutatkozásuk során a kreativitásuk megmérettetésére került sor. Természetesen a már jól
ismert, hagyományos kihívások sem maradtak el, mint például
a lekvároskenyér evés és a lufifújás.
A szerteágazó feladatok próbára tették a legfiatalabbak bátorságát, ügyességét, miközben az osztályok észrevétlenül igazi
csapattá válhattak. A kezdő évfolyamosok osztályfőnökeit sem
hagyták ki a ceremóniából, lelki támogatást nyújtottak, együtt
nevettek a diákjaikkal.
A beavatási szertartás végén minden kiscsikó letette ünnepélyes esküjét, mellyel vérbeli pettkós diákká válhattak.

Az Őszköszöntő napján enyhe, napsütéses időre ébredtünk.
Ezen a napon – az elmúlt évekhez hasonlóan- most is a Bábolnai
Arborétumban tanultunk egy kicsit másképpen, játszva, sétálva,
vidáman, kötetlenebb formában.
A reggeli megnyitó után sok érdekes feladat várt a Bábolnai
Általános Iskola alsó tagozatos gyermekeire. Megismerték a szél
munkáját, a szarvasbogár életét, a mókus raktározó életmódját.
Megfigyelhették az arborétum növényeit és állatait.
A játékos munkaforma is a tanulás egyik módja, amivel fontos
ismeretekre tettek szert tanulóink. Az előre elkészített menetlevélbe kerültek be a pontok, nyomdák, ha a csapatok szépen teljesítették a feladatokat. Ez mindeniknek nagyon szépen sikerült.
A délelőtt további részét szabad játékkal és állatok megfigyelésével töltötték gyermekeink.
Köszönjük szépen a Vértes Erdő Zrt-nek, hogy programunk helyszíne lehetett az Arborétum területe. És nem utolsó sorban köszönet pedagógusaink ötleteiért, szervező munkájukért, hogy az alsó
tagozatos gyermekeknek egy élménydús délelőttöt szerveztek.
„Valami titkon, valami készül:
itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat, de szépen őszül.”
(Kányádi Sándor: Valami készül)
Lányi Szilvia
Intézményvezetőhelyettes

A fogorvosi ügyelet ellátásának
időpontja 2018. november 17-től
az alábbiak szerint módosul:
hétfő – péntek: 20 óra – 22 óra
szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon:
9 óra – 15 óra.
Az ügyeleti ellátás helyszíne változatlan:
9024 Győr, Liezen Mayer utca 57.
Kocsis Gábor s. k. jegyző

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:30-16:30
8:30-11:30 és 12:30-14:30
szünnap
8:30-12:30 és 13:30-15:00
szünnap

Házipénztári kifizetések megegyeznek
az ügyfélfogadási renddel.
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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.
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Merre tovább? Hogyan tovább?
Pályaválasztás 2019
A Bábolnai Általános Iskola kiemelt
feladatként kezeli végzős diákjai
iskolaválasztását, pályaválasztását.
Az általános iskolát követően három iskolatípus közül választhatnak a tanulók: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola.
A gimnáziumi oktatás az érettségin túl
felkészít az egyetemi, főiskolai felvételire
.A képzési idő négy vagy öt év. A szakgimnáziumi képzés 4+1+1 éves tartama alatt
érettségi vizsgát ad, majd ötöd éven
szakmai képzést biztosít, a hatodik évben
lehetőséget nyújt a technikusi képesítés
megszerzésére is. A szakközépiskola
három éve alatt a választott szakmát tanulhatják a diákok, majd a sikeres szakmunkás
vizsga megszerzése után lehetőségük van
két év alatt érettségi vizsgát tenni. Ebben
a tanévben is pályaorientációs teszteket
töltöttek ki a tanulók, melyeket a pályaválasztással foglalkozó szakemberek
értékelnek ki, majd egyéni tanácsadást
tartanak szülőnek és diáknak egyaránt . Új
rendezvényként ebben a tanévben AUDI
PÁLYAORIENTÁCIÓS ROADSHOW-ra is sor
került az általános iskolában.
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
és főszponzora, az AUDI HUNGARIA Zrt.
együttműködésében 20 alkalomból álló
pályaorientációs roadshow program kezdődött október hónapban.
A rendezvénysorozat bábolnai állomásán 2018. október 19-én az iskola pályaválasztás előtt álló diákjai megismerhették
az AUDI HUNGARIA szakképzési rendszerét,
valamint tájékoztatást kaptak a továbbtanulási lehetőségekről Az Audi prezentáció
látványkísérletekkel gazdagítva, a cég
szakképzési kínálatára fókuszált. Láthattak
a diákok erősárammal végzett, fényjelenséggel kísért bemutatót, valamint egyéb,
az autógyártásban alkalmazott eljárások
stimulációját. A Mobilis látványos kísérletei
a vállalat számára különösen fontos szakmákat és a cég által használt technológia
mögött meghúzódó természettudományos jelenségeket mutatták be.
A 45 perces előadás zárásaként a Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakgimnázium, Szakközépiskola által
delegált kolléga prezentációs tájékoztatóját hallhatták, láthatták a tanulók, illetve
tehettek fel kérdéseket a továbbtanulási
lehetőségekről.

A pályaválasztási tájékozódás újabb
lehetőségei november hónapban: a középiskolák nyílt napjai, illetve a tatabányai
pályaválasztási kiállítás megtekintése .
Itt Komárom – Esztergom megye szinte
valamennyi középiskolája elérhető lesz,
képet kaphatnak a diákok a különböző
iskolatípusokról, a felvételi követelményekről, szakmai-gyakorlati bemutatókat
láthatnak. November 23-án kerül sor az
iskolában a Sulibörzére, amelyen több
győri és egy csornai középiskola mutatkozik be. November 30-án pályaválasztási
szülői értekezleten kap tájékoztatást szülő
és diák a felvételi eljárás rendjéről, teendőiről, a betartandó határidőkről. Ekkor
kell kitölteni a központi írásbeli felvételi
vizsgára a jelentkezési lapokat .
Nehéz feladat a vágyakat, álmokat
összeegyeztetni a realitásokkal. Január
végére mindenképpen körvonalazódnia
kell azoknak a középfokú iskoláknak, ahová
a végzős tanulók eséllyel pályázhatnak.
Ehhez szükséges a sikeres írásbeli vizsga és
a hetedik év végi, illetve a nyolcadik félévi
jó tanulmányi eredmény. Utóbbi a tanulók
szorgalmán, kitartásán múlik, a jó felvételihez az iskola is segítséget nyújt, hiszen 8.
évfolyamon matematika és magyar nyelv
tantárgyakból felvételi előkészítő foglalkozásokat szervez, sőt matematikából
úgynevezett próbafelvételit is írhatnak a
pályaválasztók.
Sok sikert, kitartást, jó eredményeket
kívánunk a diákoknak, hogy beteljesíthessék elképzeléseiket !
Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

jelentkezők számára az érintett középfokú
intézményekben.
2019. 01. 24. 14:00 Pótló központi írásbeli
felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra,
valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára azoknak, akik
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni
2019. 02. 07. A központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező középfokú intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik
az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2019. 02. 18. Az általános iskola továbbítja
a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló
közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)
2019. 02. 21. – 03. 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2019. 03. 18. A középfokú iskola eddig az
időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
2019. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019. 03. 25. Az általános iskola eddig az
időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.
2019. 04. 09. A Hivatal a módosító tanulói
adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
listáját.
2019. 04. 30. A felvételt hirdető középfokú
iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
2019. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján
2018.12. 07. A tanulók jelentkezése a köz- lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
ponti írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül fenntartónál.
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 2019. 06. 17. Az általános iskola értesítést
- az Arany János Tehetséggondozó Programra küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye
történő pályázat benyújtása esetén a pályá- szerint illetékes járási hivatal, valamint az
zatban megjelölt - intézménybe.
állami intézményfenntartó központ részére,
2019. 01. 19. Az általános felvételi eljárás amennyiben kezdeményezi a tanköteles
kezdete
tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.
2019. 01. 21. 10:00 Központi írásbeli fel- 2019. 06. 20-22. Beiratkozás a középfokú
vételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az iskolákba az iskola igazgatója által meghatáArany János Tehetséggondozó Programba rozott időben.

A felvételi eljárás során
betartandó időpontok:

www.btv.hu
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SZENTMISÉK RENDJE A BÁBOLNAI
NEPOMUKI SZENT JÁNOS
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2018. november hó

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET

NOVEMBER 18.

Vasárnap

8.30 óra

DECEMBER 2.

Vasárnap

8.30 óra

DECEMBER 16.

Vasárnap

8.30 óra

11-én vasárnap
Évközi 32. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

Igét hirdet Menyes Gyula evangélikus lelkész
Tel.: (20) 824 2018 • E-mail: gyula.menyes@lutheran.hu

18-án vasárnap
Évközi 33. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

Lelkészi hivatal: 2900 Komárom,
Mártírok útja 10. • Tel.: (20) 824 2018

25-én vasárnap
8:30 órakor
Krisztus Király ünnepe 9 órakor
/Szent Erzsébet kenyérosztás/

rózsafüzér ima
szentmise

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE
NOVEMBER 11. Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 33, 98, 372, 377
NOVEMBER 18. Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 250, 105, 372, 381
NOVEMBER 25. Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 251, 111,151, 381
DECEMBER 2.
Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 118, 303, 309, 312
DECEMBER 9.
Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 255, 304, 309, 312
DECEMBER 16.
Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 254, 312, 309, 305

Advent 1. vasárnapja
Advent 2. vasárnapja

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.
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

www.btv.hu

(34) 368-109 • E-mail: osgyanlaci@gmail.hu

Ajánlott weblapok:
www.evangelikus.hu

www.evangelikus.lap.hu

http://enekeskonyv.lutheran.hu
http://www.onlinehittan.hu

www.komarom.lutheran.hu
http://www.egyszeregy.hu

November – decemberi
gyermekkuckó foglalkozások
November 14. – Márton napi liba
November 21. – gipszfestés
November 28. – díszdoboz és dísztasak készítés
December 5. – ajándékkérő kártya
December 12. – tobozfenyő
Helyszín: Bábolna Városi Könyvtár
Időpont: minden szerdán 17 órától
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes
A foglalkozások témája változhat

Advent 3. vasárnapja

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

Ajánlott weblapok:

Egyházközségi felügyelőnk: Osgyán László • Tel.:

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
		
(20/410-0511)
Sekrestyés: Gergely Lajosné
		
(20/512-3560)
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60 év a festészet bűvöletében
Helyes Jenő helyi festőművész kiállítása
Kiállítás helyszíne: Bábolnai Általános Iskola művészeti terme
Megnyitó időpontja: 2018. november 15. (csütörtök) 17 óra
Kiállítást megnyitja: dr. Horváth Klára polgármester
Beszédet mond: Kövér József építész
A kiállítás a következő időpontokban lesz megtekinthető:
november 16. (péntek) 16-19 óra
november 19. (hétfő) 16-19 óra
november 17. (szombat) 14-17 óra
november 20. (kedd) 16-19 óra
november 18. (vasárnap) 14-17 óra
november 21. (szerda) 16-19 óra
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Military – országos bajnokokat
avattak Bábolnán

Jubileumi Mini BB futóverseny –
iskolánk csapata 2. helyen futott be

Október 12-e és 14-e között rendezte Bábolnán a lovastusa szakág ez
évi utolsó országos bajnoki megmérettetését. Ezúttal 140 nevezést
regisztráltak, ami rekordnak számít a sportág életében.
Ahogy a legtöbb lovassport számára, a Military Szakág számára is ideális
helyszín a bábolnai lovascentrum, ezért is választják szívesen versenyeikhez a Nemzeti Ménesbirtok létesítményeit. A szakág összetett, miután
díjlovaglást, terepversenyt és díjugratást is tartalmaz, ráadásul lovastól
és lótól is speciális felkészültséget kíván. A bábolnai négyévszakos
lovaspálya a díjlovagló és díjugrató versenyszámok, míg a cross versenyek lebonyolításához a minden évben alakuló, fejlődő többhektáros,
természetes fűvel borított nyílt terep nyújt kitűnő lehetőséget.
A military versenyzők számára a terepfeladatok igénylik a leginkább
speciális felkészültséget – tudtuk meg Sós Attila Árpád szövetségi
kapitánytól, aki azt is elmondta, mivel olimpiai sportágról van szó, a
hétvégi versenyen a szakág legjobbjai is megmérettették magukat, az
eseményen nemzetközi szintű versenyeken eredményes lovasok és
fiatal reménységek is részt vettek. Annak ellenére, hogy a lovastusa
komplikált és rendkívüli fizikai és technikai felkészültséget igényel,
a sportolói kör folyamatosan bővül. A kapitány külön kiemelte a
Ménesbirtok szakág irányába nyújtott támogatását, mely elsősorban
az ország egyik legjobb versenyhelyszínének biztosítását jelenti.
A Felnőtt Bajnokság győztese a Skublics Imre LK versenyzője, Varga
István lett Gidran XXVIII-4 nyergében. Az ezüst- és bronzérmek a Lóska
Ménes SE-hez kerültek, Egyed László végzett a második helyen Cenzor
Szittya W-vel, míg Lassu Ferdinánd a harmadik helyen Etuskával. A
juniorok között a bajnok a Lóska Ménes SE lovasa Varga Júlia Gessy
II nevű lovával lett, az ezüstérmet Reinspach Kincső, a Szentlőrinci
Túra SZI SLE versenyzője kapta, aki Lukácsot lovagolta. Az ifjúsági
lovasok között első helyen végzett a Lóska Ménes SE lovasa, Nagy
Kinga Amidala nevű lován. Az ezüst- és bronzérmes helyeken a Pauer
LK versenyzői végeztek, Alasztics Nakagami Anna Noriko kapta az
ezüstöt Dominó nevű pónijával, míg Naményi Panna a bronzot Accasbel nyergében. Az AK Csapatbajnokságban a Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakközépiskola csapata győzött.

Huszadik alkalommal rendezte meg Bőny Község Önkormányzata és
általános iskolája október 18-án a Mini BB névre keresztelt futóversenyt
Bőny és Bábolna közt. Az egykori Bécs és Budapest maratoni futóverseny betétszámaként létrehozott megmérettetés a nagy verseny
megszűnését követően húsz év elteltével is fennmaradt, köszönhetően
a bőnyi szervezők lelkes és kitartó munkájának. Egy évvel ezelőtt a
diákváltót harmadszor nyerte el a Bábolnai Általános Iskola csapata,
melynek köszönhetően végleg elnyerték a vándorkupát.
Idén tizenegy általános iskola váltója és egyéni sportolók – összesen
91-en - futottak a 8,8 km-es távon, végül szoros küzdelemben a bőnyiek
nyerték a jubileumi versenyt, a Vasné Hun Judit, Maloveczkyné Koncz Edit
és Csongrádi Péter testnevelők irányította bábolnai diákváltó a második
helyen ért célba. Akik futottak: Füredi Martin, Kalácska Anna, Németh
Fanni, Panák Bence, Sulyok Dorina, Szele András, Tóth József, Trifusz Kata.

Női foci – az újjáalakult bábolnai csapat
csoportelsőként várja a folytatást
Néhány évvel ezelőtt már beszámolhattunk arról, hogy Bábolnán a
lányok is fociznak, az akkori utánpótlás csapat szép sikereket kezdett
elérni Csongrádi Péter edző irányításával. Azóta a szákszendiekkel
történt fúziót követően ideiglenesen megszűnt az együttes, de most
ismét arról tudósíthatjuk olvasóinkat, hogy sikerült annyi ifjú hölgyet
a focipályára csábítani, akikből életképes focicsapat alakult. Jórészt a
Bábolnai Általános Iskola növendékei alkotják az együttest, de két lány
érkezett Nagyigmándról, illetve egy focista már középiskolás.
Az U15-ös korosztályú lányokból verbuvált gárdát augusztusban
keltette életre Csongrádi Péter. Az edzéseket követően beneveztek a
megyei korosztályos bajnokságba, melyet tornarendszerben bonyolítanak le, kétszer tizenöt percet játszanak kézilabdapálya nagyságú
területen. A tornákat Komáromban, Szákszenden és Bakonysárkányon
bonyolították le. A nyolc csapatot két négyes csoportra osztották, a
bábolnai lányok ellenfelei a tavalyi bajnok Kecskéd, a Szákszend és a
Bakonysárkány. A kéthetente lebonyolított tornákon a bábolnai lányok
kitűnően szerepeltek. Mindhárom alkalommal veretlenül végeztek,
mindössze egy döntetlennel, kilenc pont előnnyel, csoportelsőként
zárták a szezont. A lányokkal legközelebb a téli futsal teremtornákon
találkozhatunk majd, a szabadtéri bajnokság tavasszal folytatódik.
Ekkor a bábolnai focista hölgyek a másik csoport első és második
helyezettjeivel küzdenek majd a végső győzelemért. >>>

Tó-futás Komáromban
A Bábolnai Általános Iskola tanulói Komáromban is megmérettették
magukat egy nagyszabású futóversenyen. A Tó Kupa elnevezésű versenyt a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola szervezte október
4-én, ahol több száz gyermek állt rajthoz. A 48 bábolnai diák idén
is szép eredményeket ért el, a Vasné Hun Judit és Csongrádi Péter
testnevelők által felkészített gyermekek négy korcsoportban álltak
rajthoz, és teljesítették a Rüdiger-tó körüli távot. A legkiemelkedőbb
eredményekkel a legfiatalabb korcsoport bábolnai futói büszkélkedhettek, hiszen itt Somogyi Noel másodikként, Bakonyi Zoltán harmadikként, Horváth Áron negyedikként és Gyécsek Balázs hatodikként
ért célba. A nagyok közül a nyolcadikos Trifusz Kata a hetedik helyen
végzett, Retzer Felicián pedig a tizenegyedik helyet szerezte meg.
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Labdarúgás – a felnőttek hullámvölgyben,
az U19-es gárda biztatóan focizik
Az esztergomi 4:2-es vereség után a hónap első mérkőzését Tatán vívták felnőtt labdarúgóink.
A vereség okozta letargiából még nem ocsúdtak fel legényeink,
kedvetlenül fociztak, ami kevéssé értékelhető játékot eredményezett. Gól nélküli első félidőt követően együttesünk rúgott gól
nélkül, 3:0-s vereséget szenvedett.
Két idegenbeli mérkőzést követően október 14-én az Oroszlány
együttesét fogadták labdarúgóink. A vendégek remekül kezdték
a bajnoki szezont, hiszen 9 forduló után még veretlenek, mindös�sze egy döntetlennel vezetik a tabellát. A mieink egy komolyabb
hullámvölgy alján tartanak, a két egymást követő vereség után
üdítően hatott volna egy hazai siker. Labdarúgóink nagy része
azonban nem tudott felnőni a feladathoz, és a kissé gyengébb
formát nyújtó vendégek ellen egy színvonal alatti mérkőzést
sikerült produkálni. Az Oroszlány egy bedobást követően a 19.
percben megszerezte a vezetést, majd Kalamár Lajos 13 perc
elteltével szabadrúgásból egyenlített. Az első félidő lefújását
megelőző percben ismét könnyedén kisakkozták védelmünket a vendégek, így ők vonulhattak elégedetten az öltözőbe
pihenni. A második játékrészben még gyengébb teljesítményt
nyújtottak focistáink, ennek köszönhetően Kiprich növelhette a
vendégelőnyt az 53. percben. Közel negyedóra elteltével ismét a
vendégek kerültek helyzetbe. Védőink nem érték utol a támadó
csatárokat, akiknek még passzolgatni is volt idejük kapunk előtt.
Az összeomlott bábolnai csapatnak a 87. percben adták meg
a kegyelemdöfést egy szokásos átívelés végeredményeként.
Bábolna SE – OBSK Oroszlány 1:5.
A következő bajnoki fordulóban felnőtt labdarúgóink Zsámbékon vendégszerepeltek. A harmadik helyezett otthonában
legényeink fel tudták venni a versenyt a kitűnően játszó hazaiakkal. Józsa Péter edző is pozitívan nyilatkozott a találkozóról, mint
mondta, a mezőny egyik legjobb csapata ellen jól játszott a bábolnai legénység, csupán egy pici plusz hiányzott ahhoz, hogy gólt
szerezzenek. A 39. perc hozta meg a hazaiak gólját, mely egyben
a végeredményt is jelentette. Zsámbéki SK – Bábolna SE 1:0.
Aztán felnőtt focistáink hazai pályán fogadták az akkor még 5.
helyen álló Nyergesújfalu együttesét, a mieink rossz sorozatuknak
köszönhetően a 10. helyről várták a találkozót. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét együttes támadószellemű játékkal
rukkolt elő, ami viszonylag színvonalas focit eredményezett. Talán
a mieinknek adódott több és komolyabb kapu előtti helyzete, de
ahogy Józsa Péter edző fogalmazott, a döntő fontosságú utolsó
passzok nem sikerültek, így a helyzet csupán helyzet maradt.
Aztán a félidő utolsó percének nyergesi támadása bravúros gólt
eredményezett, Manga Zsolt háttal ollózva talált a hálóba. A
második játékrész már jóval alacsonyabb színvonalú focit eredményezett. A mieinken ismét úrrá lett a levertség, a hitehagyottságot pedig az ellenfél kíméletlenül kihasználta. Egy bábolnai
16-osnál megszerzett labdát értékesített Takács Erik a 68. percben,
mely még mélyebb letargiába sodorta együttesünket.
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Ezen túl már a cserék sem segítettek, sőt, még egy kiállítás is
sújtotta csapatunkat. A mérkőzés vége előtt 10 perccel védelmünk megint nem állt a helyzet magaslatán, ezúttal Szoboszlai
Tamás értékesítette a kínálkozó lehetőséget mintegy 16 méterről.
Bábolna SE – Nyergesújfalui SE 0:3.
Az U19-es labdarúgócsapat a megyei első osztályú bajnokság
8. fordulójában Sárisápon vendégszerepelt. A hazaiak rögtön az
első percben megszerezték a vezetést, majd valamivel több, mint
negyedóra elteltével növelték előnyüket. Még a félidő lefújása
előtt szépíteni tudtak legényeink, ami még éppen időben jött
ahhoz, hogy megváltoztassa a mérkőzés kimenetelét. A második
játékrész derekán kiegyenlítettek legényeink, majd sikerült megfordítaniuk az eredményt, mellyel fontos három pontot raboltak
idegenben. Sárisápi BSE U19 – Bábolna SE U19 2:3.
Október 20-án a rivális Oroszlány együttesét fogadta U19-es
együttesünk. Jó erőkből álló csapatunk utóbbi mérkőzésein
felfelé ívelő teljesítményt nyújtott, a gyengébb szezon eleji
formát felváltotta a tudatos, fegyelmezett labdarúgás. Legényeink remekül kezdték a találkozót, az első félidei játékot látva
komoly esély nyílt a győzelem megszerzésére. A csapatok gól
nélkül fordultak, kiegyenlített küzdelmet vívott egymással a két
társaság. A második játékrész eleje is bíztatóan alakult csapatunk számára, mígnem a 66. percben védőink nem tudták tartani
az oroszlányi csatárt, aki megszerezte a vezetést. A következő
találat is a vendégeké volt. Miután kapusunk rosszul próbálta
meg kiöklözni a beívelt szögletet, védőink sem tudtak tisztázni,
ismét az Oroszlány örülhetett. Három perc elteltével felcsillant
a remény, amikor egy bábolnai pontrúgást követően Gerencsér
Gábor lövése nyomán csorgott a labda a hálóőr hasa alatt a gólvonal mögé. Ezen a ponton még meg lehetett volna fordítani a
mérkőzés kimenetelét, de kissé hitehagyottan focizó ifistáink
már nem tudták bevenni az ellenfél kapuját. Annál inkább az
oroszlányiak, akik egy rosszütemű belépőt követően 11-eshez
jutottak a 81. percben. A büntetőt nem hibázták el, így kialakult
a 3:1 arányú vendéggyőzelem.
A hónap utolsó mérkőzésén ifistáink a listavezető Nyergesújfalu otthonába látogattak. A kissé foghíjas bábolnai gárda
egyenlőtlen küzdelemben 7:0 arányú vereségbe futott bele.
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Teke – hazai pályán sem tudott eredményes lenni együttesünk
Székesfehérváron, a Köfém SC otthonában vendégeskedtek
NB I-es tekézőink a hónap első mérkőzésén. A listavezetővel
való találkozás mindig komoly kihívásnak számít, együttesünk
sem feltartott kézzel érkezett az összecsapásra. Végig szoros
küzdelmet vívott egymással a két gárda, a csapatpontok alapján
döntetlent sikerült elérni, ám a hazaiak 68 fával többet dobtak,
így ők kapták a plusz két pontot. Az ifjúsági gárda viszont
Jurics Gergő és Katona Péter dobásaival idegenből hozott el
két pontot. Köfém SC – Bábolna SE 5:3 (3332:3246), ifi 1:3
(991:1052)
A legutóbbi két fordulóban NB I-es tekecsapatunk a bajnoki
tabella élén álló együttesekkel mérkőzött. Október 20-án a
második Oroszlány gárdáját fogadták hazai pályán. Mindkét
csapat gyengébb napot fogott ki, a játékosok nagy része jóval
550 fa alatt teljesített. Az első kör után még csupán 6 fával
mentek a vendégek, ami a második kör végére 15-re növekedett
3:1-es oroszlányi vezetés mellett. Innét még vissza lehetett volna
hozni a mérkőzést, hiszen az ellenfél csak minimális előnyre
tett szert. Az utolsó dobók közül azonban csupán Körmendi
Imre tudta hozni a csapatpontot, Mogyorósi Balázst le is kellett
cserélni. Végül az ütött fákat tekintve mindkét együttes jóval
alulmaradt megszokott teljesítményéhez képest, a küzdelemben a vendégek tudtak felülkerekedni. Az ifjúsági csapat
immár három forduló óta remek teljesítmény nyújt. Katona
Péter, Teberi Marcell és Jurics Gergő nyerni tudott a Sopron ellen,
majd Székesfehérváron is diadalmaskodtak, illetve az Oroszlány
ellen is nyertesként végeztek. Bábolna SE – Oroszlányi SZE 2:6
(3155:3187), ifi 3:1 (1039:1034).

Egymást követően másodszor játszott hazai pályán NB I-es tekecsapatunk, mégsem tudta kihasználni a hazai pálya előnyének
nevezett lehetőséget. Október 27-én az utolsó előtti helyről a
Zalaszentgrót gárdája látogatott Bábolnára, így minden esély
megvolt arra, hogy legényeink kiköszörüljék az előző heti
csorbát. De ezúttal sem sikerült úgy a mérkőzés, ahogy az elvárható lett volna. Az első körben még Morvai Gábor 570 fás teljesítményének köszönhetően 9 fás előnnyel fordult együttesünk.
Igaz ugyan, hogy csupán egy csapatpontot sikerült begyűjteni,
mert a másik játékos, Balogh István mindössze 496 fát dobott.
A második kör is hasonlóan sikerült, Balom Norbert átlagosnak
mondható 530 fája mellett Mogyorósi Balázs és a helyette csereként beálló Torma József csupán 486 fát dobott. A végén Szász

László hozott még egy csapatpontot, de Körmendi Imre 546
fája már kevésnek bizonyult az üdvösséghez. A csapat ezúttal is
alulmaradt önmagához képest, a 3162 fás összteljesítmény ezen
a szinten nagyon kevés, főként azon a jólismert pályán, melyen
tekéseink edzéseiket is végzik. Ezt megelőzően a Jurics Gergő,
Teberi Marcell összeállítású ifjúsági gárda ismét nyerni tudott,
zsinórban már a negyedik győzelmüket söprik be. Bábolna
SE - Zalaszentgróti TK 2:6 (3162:3235), ifi 3:1 (999:855).

Területi serdülő és ifjúsági bajnokság helyszíne volt a bábolnai tekepálya október 13-án és 14-én. Az igazolt versenyzők
számára kiírt megmérettetésen azok vehettek részt, akik a
megyei bajnokságban elérték a továbbjutáshoz szükséges
szintet. Természetesen a teljes bábolnai utánpótlás gárda indult
a versenyen, és tudásuknak megfelelően teljesítettek. Skuba
István szakosztályvezető rendkívül elégedett volt fiatal játékosai
teljesítményével, hiszen legtöbben továbbjutottak a következő
fordulóba. Teberi Marcell kategóriájának 18. helyén végzett, és
továbbjutott, a két legifjabb versenyző, Greguss Máté és Szabó
Taddeus viszont nem tudott feljebb lépni. Ők még nem rég
kezdtek tekézni, nincs még megfelelő rutinjuk, de rendkívül
lelkes tagjai a bábolnai „teketársadalomnak”. Pintér Dominika
és Istenes Hanna viszont már sorozatban nyeri korosztálya
versenyeit, ezúttal Dominika negyedikként, Hanna pedig ötödikként jutott tovább. A három ifjúsági játékos, Katona Péter,
Jurics Gergő és Szász László is szépen teljesített, közülük csupán
Péternek nem sikerült a nyugat-magyarországi döntőbe kerülni.

X. Nyerges Béla Teke Emlékverseny
A Bábolnai Sportegyesület Teke Szakosztálya ismét
megrendezi hagyományos csapat és egyéni tekeversenyét.
A versennyel Nyerges Bélára,
a tekecsapat alapítójára emlékeznek.
A X. Nyerges Béla Teke Emlékverseny időpontja:
2018. november 24 – december 2.
A verseny helyszíne:
a bábolnai tekepálya, Bábolna, Béke út. 1.
Nevezési határidő: 2018. november 19.
Információ és nevezés: barbara.tomozi@gmail.com
Telefon: +36 30 549 2175
www.btv.hu
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Schirilla György a futást, az egészséges
életmódot népszerűsítette Bábolnán
Rendhagyó sportnap volt Bábolnán október 26-án.
Schirilla György hosszútávfutó, jógaoktató, az egészséges
életmód hirdetője, a „nemzet rozmárja” érkezett a városba,
hogy a rendszeres testmozgás előnyeit népszerűsítse,
elsősorban a gyermekek körében.
A már senior korban járó sportoló programját az általános iskolában kezdte. Az intézmény aulájában lelkesítő szavakkal szólt
a diáksághoz, buzdítva őket a rendszeres testmozgás fontosságára. Az egészséges életmód három fontos tényezőjéről beszélt:
a szeretetről, a mozgásról és a tanulásról. Több gyermeket is
megszólított, és arról kérdezte őket, milyen sportot űznek.

hivatalnál dr. Horváth Klára polgármester fogadta a futók
csapatát és kínálta almával, meleg teával. Az út vége ismét a
pékségbe vezetett, ahol a tulajdonos saját készítésű péksüteményeit kínálta a futóknak.
Schirilla György lapunk számára elmondta, mostani közös
futása a diáksággal egyfajta beszélgetős, evős-ivós futás volt,
inkább társadalmi eseményként aposztrofálná. Hírnevét elsősorban azzal szerezte, hogy 1999 óta minden télen átússza a
jéghideg, időnként jeges Dunát. Ezt teszi majd december 6-án is
Budapesten, ahol a „Schirilla Mikulás” program főszereplője lesz.

A szavakat tettek követték. Mintegy harminc bábolnai iskolással Schirilla György nyakába vette Bábolnát, és körbefutották
a települést. Korábban több vállalkozást is megkeresett, hogy
támogassák a demonstrációs célú rendezvényt. Elsőként a Vida
pékségbe látogattak, majd a Farm Hús Kft. boltját keresték fel,
ahol főtt virslivel és teával várták őket. Az IKR parkban Szaxon
Attila vezérigazgató üdvözölte a társaságot egy kis frissítővel,
majd a futók az OSI üzeméhez érkeztek. Zsidi Sándor ügyvezető
igazgató frissen sült csirkefalatokkal kínálta a futókat. Innét a
HatSped Kft. telephelyére vezetett a sportolók útja, aztán a
Ménesbirtokra látogattak, vendégül látták őket a Bábolna Sped
Kft-nél és az André Van Olst Kft-nél. A közös önkormányzati

Ovisokkal a sportcsarnokban
Miután 2002-ben birtokba vették sportcsarnokunkat a rendsze- és jókat ugrándoztak a bóják és akadályok között, illetve a közös
res mozgásra vágyók, Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka bemelegítő tornán is jókedvűen vettek részt óvónőikkel.
elkezdte szervezőmunkáját, melynek során több sportágban
sokrétű programokkal jelentkezett. Többek közt meghívta az
óvodásokat is azzal a célzattal, hogy minél szélesebb körben
ismerkedhessenek a csarnok sporteszközeivel, a terem nyújtotta
játékos sportlehetőségekkel. Ági néni minden évben gondol az
ovisokra, immár 15 éve szervezi meg az eseményt az őszi iskolai
szünetben. Ezúttal október 29-ére invitálta az apróságokat egy
sok mozgással tarkított délelőttre, ahová meghívta a bölcsődésés óvodáskorúakon kívül a szünidejüket töltő kisiskolásokat is.
Közel hetven gyermek töltötte felhőtlen kikapcsolódással ezt a
néhány órát sportcsarnokunkban, az apróságok minden korosztálya megtalálta a számára megfelelő sporteszközt, mozgásformát. Különösen közkedveltek voltak a vastag tornaszőnyegek és
az óriási gumilabdák, de a kicsik szívesen rúgták a kisebb labdákat,
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