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BESZÁMOLÓ 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00018 számú "Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 
Dunáig” c. pályázat keretén belül megvalósult rendezvényhez 

 

Rendezvény megnevezése: Helytörténeti tábor 

Rendezvény dátum: 2019. június 24-28. 

Helyszín: Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi út 24. 

A tábor célja: a részt vevő diákokkal megismertetni Bábolna, illetve Komárom- 
Esztergom megye történelmi múltját, hagyományait, épített örökségeit, illetve 
településünk jelenét. 

E cél szellemében állítottuk össze a tábor tematikáját, hiszen három napon át a 
település múltjával foglalkoztunk: megismertük a lovas hagyományokat, a leghíresebb 
ménesparancsnokok életútját, felkerestük a bábolnai emlékműveket, emlékhelyeket, a 
Helytörténeti Gyűjteményben régi használati tárgyakkal ismerkedtünk, illetve filmet 
tekintettünk meg az 50-es évek Bábolnájáról. 

Megyei körkép keretében a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár kincseivel 
foglalkoztunk egy prezentáció keretében, illetve Cserteg István 100 év 200 film című 
interakatív előadásán vettünk részt. Így érdekes ismeretekkel gazdagodtak  a diákok a 
megye történelmi, történeti, kulturális értékeivel kapcsolatban. 

Június 27-én délután a komáromi Igmánndi Erődbe vezetett utunk. Először Brigetio 
régészeti leleteit néztük meg, majd az erőd történetével ismerkedtünk, bejárva a 
látogatható részeket. Köszönet az érdekes és izgalmas tárlatvezetésért. 

Június 28-án délelőtt Bábolna jelene került a középpontba az épülő fürdő és 
szabadidőpark megtekintésével. 

Délutánonként játékos versenyeket szerveztünk: KulTúra vetélkedőt szerveztünk az 
arborétumba, számháború keretében megvívtuk a mi bábolnai csatánkat, humoros 
akadályversenyen mérték össze a táborozók ügyességüket, kreativitásukat, szellemi 
képességeiket, kézműves foglalkozás keretében elkészültek Bábolna emlékművei, 
ahogyan a diákok látták.  

A tábor zárónapján rögtönzött helytörténeti kiállítást szerveztünk a gyerekek által 
hozott régi tárgyakból: megcsodálhattunk régi könyveket, 
iskolai tanulmányi értesítőt( bizonyítványt), régi ács 
szerszámokat, konyhai használati tárgyakat, régi 
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fényképezőgépeket, de 1888-ból származótáncrenddel is találkozhattunk, illetve . 
világháborús ágyúcsőből készült emléktárgyat is láthattunk „Bözsikémnek” felirattal. 
Krónikát, verseket  írtunk, üzentünk a jövőnek egy időkapszula segítségével, bábolnai 
képeslapokat rajzoltunk, illetve elkészítettünk egy saját magunk által kitalált 
édességet, aminek a Bábolna bogyó nevet adtuk, hiszen kukoricadara volt a sütemény 
legfőbb alapanyaga.  

Erre a kiállításra, sütikóstolóra meghívtuk a táborozók szüleit, a tanárokat, illetve a 
sporttábor résztvevőit is. 

A tábor elérte célját, hiszen a kitűzött feladatokat  megvalósítottuk, a táborozók sok új 
ismerettel és még több élménnyel gazdagodtak az öt nap során. 

 

 

                                                           Veresné Szkocsek Mária 

 

 

 

 


