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Varga Erzsébet

ANYÁK NAPI
KÖSZÖNTÕ
Virágcsokor a kezemben,
szeretet van a szívemben.
Csordultig van az örömöm,
édesanyámat köszöntöm.

Kis szívembõl azt kívánom,
hogy sok boldog napot lásson,
teljesüljön imádsága,
az Úr Jézus bõven áldja!

Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!

Régiség-kiállítás az óvodában
Cikkünk a 19. oldalon.

Nyílt nap az Idõsek Klubjában 
Tudósítás a 3. oldalon.

Nemzeti
ünnepünkön

Tudósítás a 2. oldalon.

Juhász Gyula:

HÚSVÉTRA
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak



Nemzeti ünnepünkön, március 15-én
az idén is megemlékezést tartottak váro-
sunkban. Ez alkalommal a Hõsi Kapunál
vette kezdetét a rendezvény. Az ünnepi
mûsort, a kedvezõtlen idõjárás miatt a
Kamara Színház elõterében tartották,
ahol a Himnuszt követõen Bierbauer Im-
re alpolgármester ünnepi beszéde révén
végig követhették az egybegyûltek az
1848-49-es eseményekre való megemlé-

kezések sorsát 1860-tól napjainkig. Vol-
tak idõszakok, amikor hivatalosan is le-
hetett ünnepelni, de a legtöbb korszak-
ban tiltották azt. „1990 óta mindenki sza-
badon emlékezhetne, ünnepelhetne.
Mégis a csökkenõ létszám és a – tisztelet
a kivételnek – hiányzó fiatalság a jellem-
zõ. Kérdés, hogy kiváló elõdeink emléké-
nek ápolásával tudunk-e hatni magunk és
ifjúságunk nemzeti öntudatának megõr-
zésére, épülésére? Teszünk-e eleget
azért, hogy nemzeti büszkeségünk, haza-
fiúi érzéseink tartást adjanak, de ne tor-
zuljanak idegen és kisebség gyûlöletté,
magyarság helyett magyarkodássá?” Al-
polgármesterünk gondolatait követõen
az Anonym Drámacsoport és a Csepere-
dõk Néptánccsoport közös produkciójá-
nak tapsolhatott a szép számú közönség.
A Szózat hangjait követõen, a Ménesud-
varban lovas harsonások „kürtszavával”
vette kezdetét a koszorúzás. A Bábolnán
található emlékhelyeknél Bábolna Város
Önkormányzata, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft., a Pettkó-Szandtner Ti-
bor Lovaskollégium és Szakiskola, az
IKR Zrt, a Vöröskereszt Bábolnai Alap-
szervezete, a Bábolnai Gyermek és Ifjú-

sági Önkormányzat, az MSZP Bábolnai
Alapszervezete, a FIDESZ Bábolnai
Alapszervezete, a Bábolnai Polgári Kör
és a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szerve-
zete képviselõi helyezték el az emlékezés
virágait.
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Az idén március 7-én, a nemzetközi nõnap elõestéjén rendezték
meg, a Bábolnán már szokásos, nõnapi mulatságot a Szabadidõ-
központban. A program elején Bierbauer Imre alpolgármester kö-
szöntötte a hölgyeket. Többek között elmondta, hogy „a keleti böl-
csek szerint a nõk testesítik meg az ötféle bölcsességet, a zavaró ér-
zelmek átalakított, tiszta lényegiségét.” Majd a következõ gondo-
latokkal folytatta: „Ha a férfias aktivitást egymást forgató fogaske-
rekeknek képzeljük, akkor a nõi fifika megadja a jó együttmûkö-
déshez szükséges kenõanyagot. Nyilvánvaló, mennyire szükségünk
van erre a lágy, ráérzõ összetevõre, hogy így közösen alakítva, él-
hetõvé váljanak mindennapjaink. … Köszöntjük a bölcsesség hor-
dozóit, minden drága hölgyet! Köszönjük a szépet, a jót, a kedves-
séget, a ránk figyelést és egyáltalán mindent!” Ezután egy-egy szál
virággal köszöntött egy idõsebb és egy fiatalabb hölgyet. A prog-
ram folytatásaként a Magyarock Musical Band koncertjét hallgat-

ta meg a közönség. Elõadásukban sok ismert és kevésbé ismert
musical sláger csendült fel. A jelenlévõk vastapssal jutalmazták a
produkciót. 
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Március 11-én a Bábolnai Idõsek
Klubja nyílt nappal mutatkozott be a
város újdonsült nyugdíjasainak. A
nyílt nap célja persze nem volt más,
mint új tagokat toborozni a város
központjában mûködõ Klubba.

Márkusné Major Ida a klub veze-
tõje elmondta, hogy a nyílt nap ötlete
azért merült fel, mert Bábolnán az
idei esztendõben megnõtt a most
nyugdíjba vonultak száma. Az intéz-
ménynek jelenleg valamivel több,
mint 20 állandó tagja van, akik általá-
ban egymást váltják a nap folyamán.

A legtöbben persze a déli órákban
vannak, hiszen innen bonyolódik le a
szociális étkeztetés is.

Az Idõsek Klubjában persze nem
csak beszélgetni vagy épp ebédelni le-
het, hiszen az intézmény számos kö-
tetlen és kötött programot kínál tagja-
inak. Lehet itt kézimunkázni, énekel-
ni vagy ha jó karban van az ember
táncolni is. Az elõzõ években a gon-
dozók megpróbálták meghonosítani
a reggeli tornát is, ami sajnos nem si-
kerülhetett, hiszen valaki reggel hét-
kor valaki pedig délelõtt tizenegykor

érkezik a klubba. Vannak viszont me-
móriafejlesztõ játékok, amelyek az el-
mét hivatottak karban tartani. Szin-
tén várja a klub az új tagokat a tánc
és kórus csoportokba is.

Az intézménynek ezek mellett
vannak egészségügyi szolgáltatásai is.
Vérnyomásmérésre ugyanis minden
szerdán, vércukorszint mérésre pedig
minden hónap második csütörtökjén
nyílik lehetõség. A nyugdíjasok ezen
túl digitálisan mérhetik testsúlyukat,
valamint masszázst is kérhetnek.
Ugyan masszõr híján errõl a szolgál-
tatásról egy szabályozható maszírozó-
fotel gondoskodik.

NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn

Nõnapi mulatság

Nyílt nap az Idõsek Klubjában
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Elsõ napirendi pontban beszámoló hangzott el a
két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt határide-
jû határozatokról és a bizottságok által hozott dönté-
sekrõl. A bizottságok által hozott döntések közül ki-
emelendõ volt többek között a város körforgalmában
elhelyezett óra és hõmérõ mûködési rendellenessége,
amelynek kijavítása miatt az önkormányzat a kivitele-
zõhöz fordul. Szintén a szakbizottságok foglalkoztak a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés felajánlásával,
amelynek értelmében Bábolna Város Önkormányzata
vásárolhatna magának útszakaszokat. Ugyancsak a bi-
zottságok által tárgyalt kérdés volt az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ Zrínyi utcai ingatlan felújítására be-
kért árajánlat is. Ha Bábolna önkormányzata ki tudja
gazdálkodni az említett épület felújítását, akkor lehet-
séges, hogy néhány intézményét költségtakarékosság-
ból ide költöztetné majd át.

A második napirendi pontban módosításra került a
2008. évi költségvetési rendelet. A rendelet módosítá-
sát, - amely csupán technikai jellegû volt - az illetékes
könyvvizsgáló kérte a zárszámadás elfogadása elõtt.

A harmadik napirendi pontban Bábolna szociális
rendelete került módosításra, amelyet jogszabályi vál-
tozások tettek szükségessé.

A negyedik napirendi pontban a képviselõ-testület
Bábolna közfoglalkoztatási tervét fogadta el. E szerint a
város idén körülbelül 40 közfoglalkoztatottal számol.

Az ötödik napirendi pontban a Bábolnai Általános
Iskola alapító okiratát módosították a képviselõk,
amelynek értelmében 320 fõben maximalizálták az in-
tézményben tanulók létszámát.

A hatodik napirendi pontban közbeszerzési tervet
fogadott el a képviselõ-testület.

A hetedik napirendi pontban közbeszerzési pályá-
zatok kiírására került sor. A kiírt pályázatok az egész-
ségügyi központ felújítására illetve a bábolnai önkor-
mányzat épületét körülölelõ terület rendbetételére vo-
natkoznak. Szintén ebben a napirendi pontban történt
meg a Közbeszerzési Bizottságba a külsõ tagok delegá-
lása Bogár Veronika mûszaki referens és Dr. Nagy Le-
hel Csaba a bábolnai egészségügyi központ igazgatójá-
nak személyében.

A nyolcadik napirendi pontban környezetvédelmi
program elfogadására került sor.

A kilencedik napirendi pontban a Pick-Up Kft. kép-
viseletében Zapletál Zsolt ügyvezetõ igazgató szóban
számolt be a cég múlt évi tevékenységérõl és a 2009.
évre vonatkozó tervekrõl és az elõirányozott fejleszté-
sekrõl.

A tizedik napirendi pontban a GYÖK, vagyis a Gyer-
mekönkormányzat polgármestere, Lengyel Dániel szá-
molt be a szervezet múlt évi tevékenységérõl és az idei
esztendõre vonatkozó tervekrõl.

A tizenegyedik napirendi pontban ismertetés hang-
zott el a folyamatban lévõ pályázatokkal kapcsolatban.
A már megnyert pályázatok egy része megvalósult, hi-
szen felújításra került a városi könyvtár épülete és
megvalósult a Bábolnai Szabadidõközpont tetõcseréje
is. Az önkormányzat nyertes de még meg nem valósí-
tott pályázataihoz tartozik a város általános iskolájának
felújítása és bõvítése, valamint a Polgármesteri Hivatal
környékének rendbetételére és a már sokat emlegetett
egészségügyi központ épület-felújítására beadott pályá-
zat is. Dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere tájé-
koztatta a képviselõ-testületet, hogy a pályázatokhoz
szükséges önrészeket a város biztosítani fogja.

Új volt a többi mellett a Bábolnai Óvoda és Bölcsõ-
de épületének felújítására beadott pályázat, amelynek
keretében a folyosókon található zöld csempéket lam-
bériára szeretnék váltani, valamint több helyen a járó-
lapot és az ajtókat szeretnék kicserélni. A felújítás a ré-
gi óvodaépületet is érintené, ahol az ablakokat szeret-
nék kicserélni pályázati pénz segítségével.

A város önkormányzata szintén pályázatot nyújtott
be a sporttelep felújítására, ahol az öltözõket és az
épület más belsõ területeit szeretnék felújítani.

Ezen túl Bábolna szintén pályázni szeretne egy a
városközponttól Farkaskútig tartó kerékpárút megva-
lósítására, valamint a Szabadidõközpont további belsõ
és külsõ felújítására is.

Az egyebek napirendi pontban törvényességi észre-
vétellel foglalkozott a képviselõ-testület amely, a 6/20-
as HRSZ-ú ingatlan eladásával kapcsolatban érkezett.

Zárt ülés keretében a képviselõ-testület megszavaz-
ta, hogy a bábolnai Aliter-P Kft. a régi VII-es major te-
rületébõl 1 hektárt vásároljon és itt a jövõben bemuta-
tóteremmel egybekötött irodaközpontot hozzon létre.
Szintén zárt ülésen foglalkoztak az egybegyûltek bérla-
kás bérbeadásával, valamint építményadó kérdésével.
Az építményadóval kapcsolatban számos levél érkezett
az önkormányzathoz, amelyben mind magánemberek
mind cégek a jelenlegi gazdasági helyzetre hivatkozva
kérték az építményadók fizetésének halasztását, rész-
letfizetését, vagy épp annak csökkentését. A képviselõ-
testület arról döntött, hogy a bábolnai önkormányzat
megpróbálja az adóstruktúráját módosítani anélkül ,
hogy az az önkormányzat mûködését veszélyeztetné.

Nagy  Attila  István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. március 26-án tartott testületi ülésrõl

Szilárdhulladék- lerakók rekultiváció-
ja több mint 40 településen

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv tá-
mogatásával közel 5,2 milliárd forintból
valósulhat meg a bezárt települési szilárd-
hulladék-lerakók rekultivációja a Gyõr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás mûködési területén.

Március 13-án Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén megvalósuló „A települési szi-

lárdhulladék-lerakókat érintõ térségi
szintû rekultivációs programok” projekt
támogatásáról írták alá a támogatási szer-
zõdést az érintett felek. 

A mintegy 5,2 milliárdos rekultivációs
projekt eredményeként 42 településen
összesen 43 nem megfelelõ mûszaki vé-
delemmel épített, a környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem megfelelõ települési szi-
lárdhulladék lerakó kerül ártalmatlaní-
tásra és felszámolásra. 

Ez azért jelentõs és fontos környezet-
védelmi feladat, mert a közvetlenül érin-
tett településeken a lerakók 12 esetben
belterületi ingatlanon vagy annak szom-
szédságában, 8 esetben szennyezõdésre
fokozottan érzékeny területen, 2 esetben
pedig ivóvízbázis védõterületén helyez-
kednek el. A rekultivációs projekttel köz-
vetlenül érintett 42 település népessége
közel kétszázezer fõ, amely a Társulás
mûködési területén élõ teljes népesség
hetvennégy százaléka.

A rekultivációval a felszíni és felszín
alatti vizek további szennyezõdése is je-
lentõsen csökkenthetõ. A lerakók lefedése
és tájba illesztése a települési és termé-
szeti környezet értékét növeli. 

Felmerül a kérdés: miként érintett Bá-
bolna a fent taglalt projektben? 

A válasz kettõs: sehogy és teljesen. Ezt
úgy lehet magyarázni, hogy a mindenki
által közismert régi szeméttelep - mely
Bábolnát az autópályával összekötõ út kö-
zelében található és évekkel ezelõtt bezá-
rásra került – komoly problémát jelent
önkormányzatunk számára annak ellené-
re, hogy valójában nem bábolnai, hanem

ácsi terület. Ma is sokan szállítják oda te-
herautóval, utánfutóval hulladékukat, bár
ez tilos. A hatóságok rendszeresen ellen-
õrzik a területet, de nehéz rajtakapni a ti-
losban járó embereket. Településünk régi
vágya, hogy megszûnjön ez az illegális
szemétlerakó hely. Erre kínál megoldást
tehát a fenti program, miszerint többé
nem szennyezi környezetünket az érintett
terület. 

A következõ lépcsõben hulladékudva-
rok kerülnek kialakításra, melyeknek
használatáról – szelektív szemétgyûjtés,
egyéni hulladék elhelyezés – késõbb tájé-
koztatjuk olvasóinkat. Ami még fontos le-
het, hogy a régi gyõri szeméttelep, ahová
eddig is vitték kukáinkból a szemetet, be-
zárásra kerül. Valamivel közelebb alakíta-
nak ki újabb szeméttelepet, mégpedig
Gyõr határában a Bábolnához közelebb
esõ sashegyi régióban, mely remélhetõleg
olcsóbbá teszi számunkra az elszállítás és
elhelyezés díját.

Mindenesetre lapunk ígéretet kapott a
szolgáltatótól, hogy az új rendszer beveze-
tését médiakampány elõzi majd meg, így
olvasóink is idejében értesülhetnek majd
a változásokról.

Szilárdhulladék-  lerakók  rekultivációja  több  mint  40  településen
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Bábolnai Egészségügyi
Központ fejlesztése

Bábolna Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program kere-
tén belül KDOP-2007.-5.2.1 kódszámú „Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járóbeteg
szakellátás korszerûsítése” támogatás elnyerésére. 

A „Bábolnai Egészségügyi Központ fejlesztése” címû pályázatunk sikeres el-
bírálásban részesült, amelynek során 113.006.834,- forint projekt összköltség
mellett 101.706.150,- forint támogatásban részesültünk.

A projekt hosszú távú célja a szolgáltatások színvonalának és a munkafelté-
telek minõségének javítása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
területi kiegyenlítésének javítása.

Az elnyert támogatási összegbõl az Egészségügyi Központ komplex akadály-
mentesítésére, az épület helységeinek teljes felújítására, az elektromos hálózat
és a gazdaságtalan fûtési és világítási rendszer felújítására, a nyílászáróinak cse-
réjére, az épület külsõ homlokzatnak szigetelésére kerül sor. A kivitelezés során
az épület tetõszerkezetének felújítása, a héjazat cseréje, valamint az ereszcsa-
torna felújítása is megvalósul.

Az akadálymentesítés során személyfelvonó berendezés építésére mozgás-
korlátozott mellékhelyiség kialakítására, külsõ rámpa és mozgáskorlátozott par-
kolók kialakítására, és infokommunikációs akadálymentesítésre is sor kerül.

A támogatásból megvalósítható az informatikai rendszer hardver és szoftver
fejlesztése, betegirányító rendszer telepítése.

Az elnyert támogatás összegének 20 %-át speciális orvosi eszközök beszer-
zésre fordítjuk. 

A pályázat tekintetében az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás kiírásra került, a szerzõdéskötés és a kivitelezés várható kezdete 2009. júni-
us hónap.

Az eszközbeszerzésre a közbeszerzési eljárás egy késõbbi idõpontban kerül
meghirdetésre.

Föld napja országos szemétgyûjtési akció
2009.

A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Kht.
idén ötödik alkalommal rendezi meg az országos szemétgyûjtési akcióját, ame-
lyet ismét a Föld napjára idõzítenek. 2009. április 22 -én szerdán 9-14 óra
között a Magyar Közút Kht. várja mindazokat a környezetükért tenni akaró
embereket, akiknek fontos, hogy a környezetük tisztább legyen. 

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti napon a saját lakókörnyezetük érdekében
vegyenek részt a szemétgyûjtési akcióban. Minden csatlakozó számára térítés-
mentesen biztosítjuk a kesztyût, láthatósági mellényt és szemeteszsákot.

A szemétgyûjtési akció csak a Magyar Közút Kht. által kezelt utak, parkolók,
árkok, padkák, hóvédõ erdõsávok területére terjed ki. A Kht. munkatársai csak
a közút mellé kihelyezett, általuk kiadott zsákokat gyûjtik be. 

A Magyar Közút Kht. az akcióhoz kapcsolódva ez alkalommal gyermekrajz-
és fotópályázatot hirdet.  A pályázatokat április 29-ig lehet benyújtani a Társaság
központi címére.(Magyar Közút Kht. Kommunikációs Igazgatóság 1024
Budapest, Fényes Elek utca 7-13). A pályázathoz szükséges adatlap a
www.kozut.hu weboldalról letölthetõ.

A Társaság továbbá egy frappáns szlogent, egy jelmondatot keres, amely kife-
jezi az akció lényegét és alkalmas arra, hogy az országos szemétgyûjtési akció
védjegye legyen. A javaslatokat április 10-ig lehet elküldeni a kommunika-
cio@kozut.hu e-mail címre. A gyõztes szlogent április 14-én teszik közzé a
weboldalon, a legjobb szlogen beküldõje értékes ajándékban részesül.

Az eddigi négy akció sikerét jelzi, hogy az elmúlt négy alkalommal összesen
125 ezer önkéntes gyûjtötte a hulladékot országszerte, és összesen 23 ezer köb-
méter hulladék gyûlt össze, amellyel akár nyolc olimpiai úszómedence is
megtölthetõ lenne.

Mindannyiunk felelõssége, hogy milyen környezetben élünk ma, és milyen
környezetet örökölnek tõlünk utódaink!

Bábolna város központjában 
több generációs aktív szabadidõ eltöltésére alkalmas

közcélú tér kialakítása
Bábolna város egész évben rangos eseményekkel, rendezvényekkel kínál

programokat a településen élõk és a településre látogatók számára, ame-
lyek közül számos esemény helyszíne a Polgármesteri Hivatal és annak kör-
nyéke. 

Bábolna Város Önkormányzata fenti terület rendezésére 2008. évben pá-
lyázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
Operatív Program keretén belül KDOP-2007-3.1.1/C kódszámú, „Kistelepü-
léseken településkép javítása”  támogatás elnyerésére. 

„Bábolna város központjában több generációs aktív szabadidõ eltöltésé-
re alkalmas közcélú tér kialakítása” címû pályázatunk sikeres elbírálásban
részesült, amelynek során 84.552.506,- forint projekt összköltség mellett
76.097.300,- forint támogatást ítéltek meg részünkre. A projekt összkölt-
ségének 10 %-át eszközbeszerzésre fordítjuk.

A projekt célja parkoló és park (pihenõkert), valamint egy többgeneráci-
ós aktív szabadidõ eltöltésére alkalmas közcélú tér kialakítása. A Polgármes-
teri Hivatal épülete mögötti napközi udvaron lévõ játszóeszközök elavultak,
balesetveszélyesek nem felelnek meg az elõírásoknak ezért ezek cseréje el-
engedhetetlen. A projekt megvalósításával kerítéssel körbevett, az EU elõírá-
soknak megfelelõ játszóeszközökkel felszerelt közösségi tér alakul ki, ahol
minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelõ aktív szabadidõ eltöl-
tésének módját A közösségi tér jelentõs területe gyöngykavics burkolatot
kap, a közlekedõ utakat térburkolattal látjuk el. A játszószereket gyalogút
fûzi fel, a megfelelõ környezetet többszintes növénytelepítés szolgálja.

A megfelelõ környezet kialakításához szükséges a fejlesztendõ terület
közvetlen közelében található járdák felújítása, parkosítás, valamint egy, a
közösségi térhez szorosan kapcsolódó aszfaltozott és térburkolattal ellátott
parkoló kialakítása.

A Polgármesteri Hivatal melletti terület rendezése során kialakításra ke-
rül egy pihenõkert, növénytelepítésre kerül sor.

A pályázat tekintetében a közbeszerzési eljárás megindításra került, a
szerzõdéskötés és a kivitelezés várható kezdete 2009. június hónap.

Az  utóbbi  évek  legsikeresebb  véradását  bonyolították  le  március  26-áán  a  Sza-
badidõközpontban.  Morovicz  Józsefné  a  Vöröskereszt  helyi  szervezetének  titká-
ra,  a  véradások  szervezõje  lapunk  számára  elmondta:  közel  70  fõ  adott  vért,
akik  közül  4  elsõ  véradó  volt.  Négy  jelentkezõt  elutasított  az  orvos  kisebb  beteg-
ségük  miatt,  de  úgy  tûnik,  ismét  megjött  az  emberek  véradó  kedve.
A  titkárasszonytól  kapott  információk  szerint  a  következõ  véradásra  várhatóan
augusztus  elején  kerül  sor,  melyrõl  a  szervezõk  idõben  értesítik  a  lakosságot.

Sikeres véradás Bábolnán



6. oldal 2009. április

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A 2009. március 18-i Népszabadságban olvasható a
fenti címmel egy cikk. Pócs Balázs a budapesti Ability
Parkban találkozott Zozóval. „Zozó bal kezének kisuj-
ja fáradhatatlanul vándorol egyik betûtõl vagy szótól a
másikig. Közben mindig oldalra néz, hogy értem-e. Ha
nem, türelmesen újrakezdi; én hangosan kiolvasom,
õ elégedetten pislant. Igen, üzeni ezzel.”  „Boldog em-
ber vagy? - szegezem neki a kérdést. Kisujja azonnal
odaugrik a megfelelõ szóra: igen! Társ. Lány. Ezzel a
két szóval foglalja össze, mi hiányzik az életébõl. Ne-
vetni kezd, és figyeli, hogyan reagálok. Olyan õszinte a
jókedve, hogy muszáj vele nevetnem.” - olvashatjuk az
említett cikkben. A településünkön élõk többsége jól
ismeri Õt, hiszen idõnként találkozhatunk vele váro-
sunkban is, mivel Õ is bábolnai. Igaz, munkája - ami
nem más, mint az Ability Parkba látogatókkal beszél-
getni, bemutatni nekik életét -, az intézet, ahol él és a
boccia nevû sportág Budapesthez kötik. A sport egyik
kedvenc idõtöltése, melyben igen szép sikereket ért

már el. Azt, hogy milyeneket, a BTV által készített,
„Zozó” címû filmbõl megtudhatják. Az alkotás 2007-
ben a Helyi Televíziók Országos Egyesülete által meg-
hirdetett versenyben, ahol 80 televíziós társaság vetél-
kedett, a dokumentumfilm kategóriában elsõ helye-
zett lett, valamint a 2008-as Kamera Hungária Televí-
ziós Filmfesztivál döntõjében különdíjra jelölték. Ezt
az elismerést végül is a Duna TV egyik alkotása kapta
meg.

No, de térjünk vissza Zozóhoz, hiszen az Õ sikerei,
élete, tenni akarása, aktivitása ihlette mind a film al-
kotóit, mind pedig a fent említett cikk íróját. Ha vala-
kik még esetleg nem látták a filmet, illetve nem olvas-
ták volna az írást, szívesen ajánljuk figyelmükbe. S ha
bármikor találkoznak Zozóval, beszélgessenek vele né-
hány szót, mely csak eleinte furcsa, mert nem a meg-
szokott módon történik. Búcsúzáskor Önök is olvas-
hatják tábláján: “Köszönöm, hogy ebben a rohanó vi-
lágban szántál rám egy kis idõt.” T.  S.

„A beszélõ kisujj”

A Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal (KÖH) Dokumentációs Igazgatósá-
ga 2007-ben indított eljárást a „Bábol-
na, ménesbirtok” mûemléki védetté
nyilvánítására vonatkozóan. Bábolna
Város Önkormányzata hosszasan tár-
gyalt és egyeztetett a KÖH védési osz-
tályával annak érdekében, hogy min-
denki számára elfogadható módon,
kompromisszumos megállapodással
kerüljenek kijelölésre Bábolna köz-
igazgatási területén a Ménesbirtok és
majorjai mûemlékként, valamint a mû-
emléki környezetként védendõ terüle-
tek.

Az egyeztetõ tárgyalások eredmé-
nyeként a Képviselõ-testület 61/2008.
(IV.24.) számú határozatában jelölte
meg a védelemre javasolt épületeket és
területeket.

Az egyeztetések alapján az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „Az egyes
ingatlanok mûemlékké, valamint mû-
emléki jelentõségû területté nyilvánítá-
sáról, illetve mûemléki védettségének
megszüntetésérõl” szóló 9/2009.
(III.6.) számú, 2009. március 14-tõl ha-
tályos rendeletében szabályozta a mû-
emléki védelem alá vonást.

A rendeletben foglaltak szerint a kö-
vetkezõ épületeket, és területeket nyil-
vánították mûemlékké:

A Jókai M. utca kastély felöli olda-
lán található zöldterületek (2, 4, hrsz),
a Hõsi Kapu elõtti Víztorony (9/6
hrsz), a kastély Mészáros út felõli kert-

je (8 hrsz), a Kiskastély és ingatlana (7
hrsz), a Kaszinó épülete (137/2 hrsz), a
Dr. Köves J. úton található Malom
épület (126/3-6 hrsz), a Dr. Köves J. út
6/15 hrsz-ú épület, az Öregek Napközi
Otthonának épülete (16 hrsz), az
Arany J. u. 6. szám alatti lakóépület
(15 hrsz), a Nyomda épülete (105/4
hrsz), a Rendõrség jelenlegi épülete, a
fedett Kiállítótér a nyomda és a Rend-
õrség épülete között (105/1 hrsz), az
Óvoda épülete mögötti park (118/2
hrsz), a Kórházszálló épülete és ingat-
lana (109 hrsz), a kiállítótér mögötti te-
rületen található volt anyagraktár és la-
kóépületek (102/2 és 103 hrsz).

A rendelet mûemlékké nyilvánította
továbbá a Csikótelepet (023/1 hrsz),
Farkaskút pusztát (0319/1-2 hrsz),
Csemerháza (0187/2 és 0187/4 hrsz) in-
gatlanokon álló lakóházakat és istálló
épületet, az Ölbõi tó környékét
(Tárkány 0546/1 hrsz).

A mûemléki környezetként kijelölt
területek megtekinthetõk Bábolna Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályán.

A rendelet hatályba lépésétõl kezd-
ve a mûemléki védelem alá vont épüle-
tek esetében építésügyi hatósági enge-
délyhez kötött munkák esetében a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal elsõfo-
kú építésügyi hatóságként jár el.

A mûemléki környezetben található
ingatlanokat érintõ építéshatósági eljá-
rások során a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal szakhatóságként jár el.

„Bábolna ménesbirtok” mûemléki
védetté nyilvánítási eljárásának lezárása

PÁLYÁZAT
több gyermeket nevelõ
munkavállalók részére 

Pályázók köre:
azon belföldi illetõségû munkavállaló:
- aki a pályázat beadását megelõzõ hónapban tel-

jes munkaidõs munkaviszonnyal rendelkezett, to-
vábbá - akinek a pályázat beadását megelõzõ havi
bruttó keresete nem haladta meg a 100 000 Ft-ot és

- más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint
- aki kettõ vagy több gyermeket (a pályázat be-

nyújtásának napjáig 18. életévét be nem töltött
gyermek) nevel saját háztartásában.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási ke-
ret: 650 millió Ft.

A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete:
a pályázat benyújtását megelõzõ hónapban ka-

pott havi bruttó keresetére vonatkozó igazolás
(munkáltató által ellenjegyzett bérjegyzék vagy ke-
resetigazolás).

A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája és
mértéke:

A kérelmezõ felnõtt részére az Alapítvány 40 000
Ft összegû Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft ön-
rész megfizetése mellett.

A kérelmezõvel együtt igénylõ 18 év alatti gyer-
mek részére az Alapítvány személyenként 25 000 Ft
összegû Üdülési Csekket biztosít 5000 Ft önrész
megfizetése esetén.

Általános pályázati feltételek
A pályázatok kizárólag az elõírt “PÁLYÁZATI

ADATLAP 2009” formanyomtatványon vagy annak
másolatán nyújthatók be.

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a
http://www.udulesicsekk.hu honlapról letölthetõ.

A pályázat benyújtási határideje:
2009. február 1. - 2009. április 15.

A pályázattal kapcsolatban információ és segít-
ség kérhetõ a Gyermekjóléti Szolgálatnál (Bábol-
na, Ady u. 17.)

Berkesné Szûcs Ágnes 
intézményvezetõ
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Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzat adórendszerét az

1990-es években alakította ki. 1992-tõl bevezette az
iparûzési adót, melynek mértéke jelenleg 2 %. A
kommunális adó 1991 óta van Bábolnán, mértéke
2.000 Ft/fõ, 1991 óta változatlan. Az építményadó
1998-ban került bevezetésre, mértéke 2003. január
1. óta 900,- Ft/m2.

Az Önkormányzat döntése szerint az adóterhe-
ket a vállalkozásokra, társaságokra terhelte, a lakos-
ságot nem adóztatta. Nem vezetett be magánszemé-
lyeket terhelõ építményadót, telekadót, s magánsze-
mélyekre nem rótt ki kommunális adót. Megyénk-
ben más Önkormányzatok éltek a magánszemélyek
adóztatásának a lehetõségével.

Tény, hogy az évek múlásával az adók szerkeze-
tén nem változtatott az Önkormányzat. Megjegyez-
zük erre nem is volt sok lehetõsége!

Idõközben lényeges változások történtek Bábol-
nán. Felszámolásba fordult a Bábolna Zrt., több
magántársaság, egyéni tragédiákat éltünk meg, sor-
sok fordultak rosszabbra.

Ezzel egyidejûleg a Bábolna Zrt. volt ingatlanai
több tulajdonosváltáson mentek keresztül a privati-
zálás, csõd, felszámolások során, s kerültek sok eset-
ben magántulajdonba.

Több alkalommal az új ingatlantulajdonosok el-
felejtettek adófizetõként bejelentkezni a Hivatalba. 

A múlt év õszén az Önkormányzat áttekintette az
adórendeleteket, az építményadót szabályozó ren-
deletet módosította (a hatályos Helyi adó törvény-
hez igazította), s elõírta a Hivatalnak az ingatlanok
tulajdonosainak áttekintését, teljes körû felülvizsgá-
latát.

Ez a munka az év elsõ negyedévében lezajlott.
Több olyan ingatlan, s ezzel egyidejûleg társaság ne-
ve került a Hivatal látókörébe, akik nem tettek ed-
dig eleget adóbejelentkezési, sõt adófizetési kötele-
zettségüknek sem, holott az új tulajdonosoknak kel-

lett volna önmaguknak bejelenteni ingatlanszerzé-
süket, önbevallással. Természetesen mindazoknak
szeretnénk megköszönni a település nevében, hogy
helyi adójának megfizetésével, bevallásával eddig is
segítették a település intézményeinek fenntartását,
elõmozdították a település fejlõdését és lehetõvé
tették, hogy a lakosság és a vállalkozások továbbra
is élvezhessék a település által nyújtott magas szintû
szolgáltatásokat.

Befizetett adójuk – többek közt – 2009. évben pá-
lyázati önrészként is szolgál, amellyel például meg
tudjuk valósítani a Bábolnai Általános Iskola, a Bá-
bolna Városi Óvoda és Bölcsõde, a városközpont, az
Egészségügyi Központ felújítását, ezzel is növelve a
helyi lakosok komfortérzetét és a település vonzere-
jét.

Az Önök adója lehetõvé teszi, hogy Bábolna to-
vábbra is élhetõ, virágzó település legyen, ezért még
egyszer köszönöm, hogy adójukkal hozzájárultak a
közterhek viseléséhez.

Természetesen tudjuk, hogy a gazdasági válság
erõteljesen kihat a bábolnai társaságok mûködésére
is. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Bá-
bolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te foglalkozik a helyi adók csökkentésének kérdésé-
vel, a helyi adók rendszerének felülvizsgálatával.

Ezzel a témával a májusi és júniusi testületi ülé-
sen is foglalkozni fogunk, azonban az építményadó
évközbeni csökkentését Önkormányzatunk költség-
vetése sajnos nem teszi lehetõvé. Amennyiben az
adócsökkentésrõl Képviselõ-testületi döntés szüle-
tik, akkor várhatóan 2010. január 1. napjával az
építményadó csökkeni fog.

Önkormányzatunk és a Hivatal egyaránt várja
mindazok véleményét, segítségét, akik Bábolnáért
segítõ szándékkal tenni kívánnak.

Bábolna, 2009. március 27.
Dr. Horváth Klára

polgármester

Az alábbi levelet tájékoztatásul a Tisztelt Lakosságnak közzé tesszük, mivel az elmúlt
idõszakban több megkeresés érkezett az építményadóval kapcsolatban halasztás, rész-
letfizetés miatt. Lovastúra  vezetõ

képzés
A  Pettkó-SSzandtner  Tibor  Lovas

Szakiskola  és  Kollégium  felvételt
hirdet  Lovastúra  vezetõ  képzésre.  A
„14/2008  (XII.  20.)  ÖM  rendelet
alapján,  a  lovas  szolgáltató  tevé-
kenységrõl”  a  törvényi  elõírásnak
megfelelõen  indul  az  oktatás.  A
képzési  idõ  9  hónap  800  óra.  A  vár-
ható  költségek  150 000  Ft/fõ
(amely  létszámfüggõ),  és  a  vizsga-
díj.

A  jelentkezés  feltétele:  érettségi
és  nyelvbõl  sikeres  érettségi  vizsga,
vagy  igazolható  alapfokú  nyelvvizs-
ga  (angol,  német,  stb.).  A  beiratko-
zás  feltétele  továbbá,  az  is,  hogy  iga-
zolni  kell  2-44  év  szakmai  gyakorla-
tot.  A  tanfolyam  2009.  máj.  16.  in-
dul  de.  11  00  órakor,  ezen  a  napon
kell  befizetni  az  elsõ  tandíj  részle-
tet,  amely  80 000  Ft/fõ.

A  kurzusra  történõ  jelentkezés
feltételérõl,  és  regisztráció  bonyolí-
tásáról  dr.  Szilas  Péter  Felnõttkép-
zési  Oktatásvezetõ  ad  felvilágosítást
a  06/20/518-669-111.  telefonon.

Pettkó-SSzandtner  Tibor
Lovas  Szakiskola  és  Kollégium

Iskolaigazgató:  Pelczéder  Zoltán
E-mmail:  pejung@freemail.hu

Mobil:  06-220/209-33654
2943  Bábolna,  Rákóczi  u.  7.

Tel./Fax:  34/569-2232
E-mmail:  pettkoiskola@pettkoisko-

la.sulinet.hu
Internet:

www.pettkoiskola.sulinet.hu
OM-aazonosító:  200  209

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Az elmúlt idõszakban Bábolnán
többször követtek el késõbb ismert-
té vált, vagy ismeretlen elkövetõk
komolyabb rongálási, lopási bûn-
cselekményeket, szabálysértéseket.
Az elmúlt napokban kaptunk hírt
arról, hogy egy korábban elkövetett
rongálás elkövetõje (A.B.) ellen az
ügyészség vádat emelt. Az Önkor-
mányzat természetesen a károkozás
miatt kártérítési és polgári jogi
igényt terjesztett elõ a bíróságon, és
az Önkormányzat szándékai szerint
ezentúl minden ismertté vált elköve-
tõvel szemben kártérítési illetve pol-
gári jogi igény elõterjesztésére fog
sor kerülni.
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Ismét hangversennyel örven-
deztették meg a bábolnai zene-
iskolások a nagyérdemût, jele-
sül most épp a barátokat, roko-
nokat és persze a büszke szülõ-
ket.

A családi hangverseny persze
nem újsütetû. A félévi vizsgákat
követõen évek óta ezen a ren-

dezvényen mutatják be a nö-
vendékek azt, hogy milyen új
darabokat sajátítottak el az
utóbbi pár hónapban. Sajnos
sok volt a hiányzó, hiszen ha kö-
zeleg a tavasz jön a betegség, a
gyermek meg – persze nem ön-
szántából – maródi lesz, így fog-
híjas volt a fellépõk garmadája
is. Persze gondoljunk bele az
otthon maradt gyerekek és szü-
leik valószínûleg pontosan tud-
ják, hogy mit is sajátított el a
félévi vizsgákat követõen a
szorgos nebuló a mûvészetek
egyik legszebbikébõl, a zenébõl.
Merthogy a növendék – persze
ha szorgos – otthon sem pihen-
teti hangszerét.

Nem gondolja ezt máshogy

Bánfi Csaba a Bábolnai Zene és
Mûvészeti Iskola igazgatója
sem. Mert ugye a tanuló dolga a
tanulás, a tanáré meg az okta-
tás, méghozzá magas fokon,
ugyanis nekik kell gondoskodni
arról, hogy a diákok a korukhoz
és tudásukhoz illõ darabokat ta-
nuljanak, valamint arról is, hogy

a növendék a mû mondanivaló-
ját, annak zenei motívumait is
megértse és értékelje. Ebben,
az iskolaigazgató szerint a ma-
gyar zeneoktatási rendszer, -
amely már több mint öt évtize-
de jól bevált módszerekkel dol-
gozik – nagy segítséget nyújt.
Ebben a szisztémában ugyanis
minden elem jól illeszkedik a
másikhoz, de még inkább a má-
sikra. A magyar zeneoktatás
ugyanis évrõl évre egyre na-
gyobb technikai felkészültséget
igényel a diáktól, épp ezért nem
sokan jutnak el az örömzenélé-
sig, vagyis addig a pontig, ami-
kor már nem a hangszer kezelé-
sére fordítódik az energia. Per-
sze ez a sorrendiség, ha nem is

minden esetben, de általában
meghozza a gyümölcsét. Ekkor
ugyanis már lehetõség van arra
is, hogy a zenész stílusban hoz-
záillõt válasszon magának.

Mondjuk épp könnyût, a ko-
moly helyett. Mármint zenét
persze. Erre pedig mód van a
Bábolnai Zeneiskolában is. Van
ugyanis többek között szinteti-
zátor oktatás. Persze nem kell
rögtön a hétvégén vidéki mûve-
lõdési házakat, vagy kis-, eset-
leg épp nagyvendéglõket betöl-

tõ amolyan „duplakávés” mula-
tósra gondolnunk. Ahogy az if-
jú mûvészek bemutatták, a
hangszert igenis lehet zenélésre
használni. Igaz ehhez a „gépke-

zelõ tanfolyamnál” komolyabb
zenei ismeretekre van szükség.

És hogy mit tanulnak majd a
tanulók a második félévben?
Annak szem és fültanúi lehe-
tünk év végén a Bábolnai Sza-
badidõközpontban tartandó
szokásos év végi zárókoncerten.

Nagy Attila István

Családi hangversenyt tartottak a zeneiskolások

A németországi Warendorfban lévõ
olimpiai-katonai sportközpont lovas
szakmai vezetõje,Andreas Ostholt má-
sodik  alkalommal járt Magyarorszá-
gon. 

A három napos  edzõtábornak a
Kisbábolna Lovas Klub adott helyet- 28
lovas 32 lóval  érkezett. Prutkay Zoltán
vállalta a tolmács szerepét, ami kemény
munkát adott számára, mert az edzések
reggel 8-tól este 7-ig tartottak, rövid
szünetekkel. Sokan már csütörtökön
megérkeztek, így már péntek reggel el-
kezdhették a közös munkát.

Az elsõ nap az edzõ felmérte a ló-lo-
vas párosok tudását, elengedtetõ mun-

ka és ugrógimnasztika segítségével.  Az
edzés vége felé pedig kis ugrásokon, pá-
lyavonal vezetési gyakorlatokat is végez-
tek a 4-5 fõs  csoportokban dolgozó lo-
vasok. 

A második nap idomítással kezdõ-
dött, ezt követte a pálya ugratása folya-
matosan, íveken, különbözõ nehézségû
magas akadályokon és fordulatokkal.
Mivel az edzõtábor az edzõképzésre is
lehetõséget nyújtott, ezért nagy volt az
érdeklõdõk száma a szombati napon. A
helyi tévé interjút készített Ostholt úr-
ral, valamint a  szintén résztvevõként
érkezett, szövetségi kapitánnyal
Schaller Gáborral.

A harmadik napon párosával dolgoz-
tak a lovasok, mert az idomító munká-
hoz ideálisabb a kis létszámmal való
foglalkozás. A lovak képzettségének és
lovagoltsági fokának megfelelõ díjlovas
program részleteket gyakoroltak és lo-
vagoltak. (  Combravaló engedéstõl az
ugrásváltásig)

Esténként a lovasok és edzõk jó han-
gulatú beszélgetést folytattak a szakág
aktualitásáról a követelményekrõl és a
Németországban folyó képzés sajátossá-
gairól.

A tábor végén Ostholt úr összegezte a
tábor tapasztalatait:

„Nagyon jó társaság jött össze, szor-
galmasan és figyelmesen dolgoztak. Sok
tehetséges lovas van Magyarországon  és

szakmailag is jól felkészültek. Amire
több figyelmet kéne fordítani, az az ido-
mítómunka pontos végrehajtása. Jobb
üléssel, lovaglástechnikával, több moz-
gást elõ lehetne varázsolni még a kisebb
képességû lovakból is és így jobb ered-
mények érhetõk el.  A military több
szakirányú  edzõ együttes „team” mun-
káját igényli, amely nemcsak a lovasok
hanem  a lovak felkészítését is magába
foglalja. „

A Kisbábolna Lovas Klub reméli hogy
minden résztvevõ jól érezte magát és
köszönetet mond azoknak akik a tábor
elõtt és alatt munkájukkal hozzájárul-
tak a vendégek fogadásához és a szerve-
zõmunkához.

Andreas  Ostholt  Edzõtábor  Kisbábolnán
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Bábolnai gálaest
Bábolna Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2009. április 17-én 18 órakor 
a Kamara Színházba, 

„A muzsika hangjai – Bábolnai gálaest”
címû rendezvényre.

Közremûködik: a FIRKIN ZENEKAR

Az õrült ír zenekart 2008 nyarán alapította Péter János fuvolás.
A FIRKIN-t, amely a modern ír kocsmazene féktelenül vidám
mûfaját honosítja meg Magyarországon. A régi M.É.Z. és a
Shannon.hu legjobb hangulatait hozta át a fuvolás új bandájá-
ba. Az új FIRKIN-daloktól láb, szív, fej nem marad szárazon! 

A koncertet követõen legyen vendégünk
egy pohár GUINNESS sörre!

Szeretettel várunk mindenkit
2009. május 1-jén

a Szabadidõközpont elõtti területre!
Töltsön el családjával, barátaival,
ismerõseivel egy kellemes délutánt!

Program:
14.00 – 20.00 Ugrálóvár, népi és ügyességi játékok 

(trambulin, lovagi torna, békaugratás)
15.00 – 15.30 Vadvirág Együttes  - Idõsek Klubja mûsora
15.30 – 16.00 Cseperedõk Néptánccsoport elõadása
16.00 – 16.30 Tiamo Modern Tánccsoport produkciója
16.30 – 17.30 Ritmus Koncert Fúvószenekar koncertje 
17.30 Májusfa állítás 
18.00 – 18.50 Koós János, Dékány Sarolta,

Havassy Viktor és Bánki Péter mûsora
19.00 órától Utcabál – Zene: Szõke Tamás
17.00 – 18.00 Legyen a vendégünk egy pár virslire!

NNééppttáánncc  ggáállaa
SSzzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvjjuukk  ÖÖnntt

ééss  KKeeddvveess  CCssaallááddjjáátt
aa

CCsseeppeerreeddõõkk  NNééppttáánnccccssooppoorrtt  mmûûssoorráárraa
aa  bbáábboollnnaaii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonnttbbaa

22000099..  áápprriilliiss  2255-éénn  1166  óórráárraa

KKöözzrreemmûûkkööddiikk  aazz  
ÕÕrriisszziiggeettii  NNééppttáánncceeggyyüütttteess  ééss  aazz  AAllssóóõõrrii
VViirrggoonncc  NNééppttáánnccccssooppoorrtt  BBuurrggeerrllaannddbbóóll

MMuuzzssiikkááll  aa  RRoojjttooss  EEggyyüütttteess
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E havi irodalmi rovatunknak egy magas ál-
lami elismerés adta az apropóját.

Kányádi Sándor erdélyi magyar író ez év
március 15-én megkapta a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést.

Köszöntésképpen tekintsük át az író élet-
útját, és várjuk a tavaszt egyik kedves meséjé-
vel.

Kányádi Sándor 1929. május 10-én szüle-
tett Nagygalambfalván (Hargita megye, Ro-
mánia). Édesapja Kányádi Miklós gazdálko-
dó, édesanyja László Julianna, akit korán, 11
évesen vesztett el. Az elemi iskola 5 osztályát
szülõfalujában végezte. A középiskolát a
székelyudvarhelyi református kollégiumban
(1941-1944), a Római Katolikus Fõgimnázi-
umban (1944-1945) és a fémipari középisko-
lában (1946-1950) végezte. Ezt követõen be-
iratkozott a marosvásárhelyi Szentgyörgyi Ist-
ván Színházmûvészeti Fõiskolára, de a ko-
lozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és
Irodalomtudományi Karán szerzett magyar-
irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben, de
soha nem dolgozott tanárként, életét az iro-
dalomnak szentelte.

Költõi tehetségét Páskándi Géza (1933-
1995) fedezte fel. Õ közölte 1950-ben elsõ
versét a bukaresti Ifjúmunkás címû lapban.
1951-1952-ben az Irodalmi Almanach segéd-
szerkesztõje, ezzel egyidõben néhány hónapig
az Utunk, 1955-1960-ban a Dolgozó Nõ mun-
katársa, 1960-tól 1990-ig pedig a Napsugár cí-
mû gyermeklap szerkesztõje.

Bécsben 1967-ben elõadást tartott Líránk-
ról Bécsben címmel. 1984-ben egy hosszabb,
észak- és dél-amerikai elõadó körúton vett
részt. 1987-ben meghívták a rotterdami Nem-
zetközi Költõtalálkozóra, de mivel útlevelet
nem kapott, ezért tiltakozásul kilépett a Ro-
mán Írószövetségbõl. 1992-ben Izraelben er-
délyi jiddis népköltészet-fordítását mutatta
be.

• A mai magyar költészet egyik legnagyobb
alakja. A magyar irodalom közösségi elvû ha-
gyományának folytatója. Az anyanyelv meg-

tartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors mint
alaptémák határozzák meg költészetét, mely a
közösségi létproblémákat egyetemes érvé-
nyességgel szólaltatja meg.

Munkásságáért kapott díjai, kitüntetései:
• 1968 – Utunk-díj 
• 1971 – A Romániai Írószövetség Díja

(Fától fáig) 
• 1978 – A Romániai Írószövetség Díja

(Szürkület) 
• 1986 – Déry Tibor-díj 
• 1989 – Az Év Könyve Díj (Sörény és ko-

ponya) 
• 1989 – Az Év Hanglemeze (Vannak vidé-

kek) 
• 1990 – MSZOSZ-díj 
• 1990 – A Castren Társaság díja 
• 1993 – Kossuth-díj 
• 1993 – Magyar Mûvészetért Díj 
• 1994 – Herder-díj 
• 1998 – Magyar Örökség-díj 
• 2000 – a C.E.T. Millenniumi díja 
• 2001 – Kölcsey Ferenc Millenniumi Díj 
• 2002 – a Pro Renovanda Cultura

Hungariae fõdíja 
• 2004 – A Magyar Köztársaság Érdem-

rend Középkeresztje a Csillaggal 
• 2004 – Mecénás-díj 
• 2005 - Hazám-díj 
• 2008 - A Magyar Kultúra Követei Díj 
• 2009 - A Magyar Köztársasági Érdem-

rend Nagykeresztje 

Kányádi Sándor:
Meddig tart a rigófütty

Megjött a tavasz, leterítette a köpenyét, s leült
a dombra. Végignézett a berkeken, a kerteken, a
lankákon s a réteken, a csupasz-kopasz fák és
bokrok kopárló gyülekezetén. 

- No míg ezeket felöltöztetem... - szaladt ki a
száján, de már mosolyogva szólt oda a körülöt-
te legyeskedõ szellõnek: - Eredj szolgám, suttogd
közhírré a fák és a bokrok között, hogy aki meg-
mondja, meddig ér el a rigófütty, azt elsõként s
tetõtõl talpig aranyvirágba öltöztetem. 

Illant is már a szellõ, térült-fordult, s egy pil-
lantás alatt szétsuttogta a suttognivalóját.

Nagy mozgás támadt a szellõ nyomában.
Minden fa és bokor azt hitte, hogy õ aztán iga-
zán meg tud felelni a tavasz kérdésére. 

A parti füzek kihúzták öreg derekukat és legé-
nyesen kezdték pödörgetni pelyhedzõ barkáikat.
A rekettyebokrok sem akartak lemaradni. Nem
is beszélve a gyümölcsfákról. A meggy, a cseresz-
nye, a szilva, az alma, a körte, de kiváltképpen a

dió, akin egész nap füttyögni szokott a rigó, õ ne
tudná, õk ne tudnák, hogy meddig ér el a rigó-
fütty?

De bizony nem tudták. El is csendesedtek va-
lamennyien.

- Hát ennek fele sem tréfa - kottyantotta el a
korán érõ cseresznye.

- Kerek egy kérdés - gondolta az alma s a kör-
te.

- Kemény dió! - sóhajtotta el magát a vén
diófa.

A szilva meg sem mukkant.
- Ha legalább egy rigónk volna - savanyodott

el a meggy -, akinek a hangjáról mértéket vehet-
nénk.

- Egy rigó, egy rigó.
- Bár egy rigófiú.
De nem volt. 
S mert tudták, hogy a rigó a lombos fákat

kedveli, elkezdtek csöndben, szorgalmasan rü-
gyezni, levelezni.

- Mi az a nagy csönd odalenn? - kapaszko-
dott a fölfelé igyekvõ szellõbe a sombokor a
domboldalon.

- A töprengés csöndje.
- Miféle töprengésé?
- Azt kell kitalálni, hogy meddig ér el a rigó-

fütty?
- S aki kitalálja?
- Aranyvirág lesz a jutalma - mondta a szellõ

szûkszavúan, s azzal már fel is szusszant a
dombra a tavasz mellé. 

Ültek és várták az eredményt.
Napok, vagy talán hetek múltán, amikor már

szépen zöldellt a környék, megjelent az elsõ rigó
is. És hová szállt volna másra, mint a diófára.
El is füttyenthette magát. Hegyezték a fülüket a
fák, de mind hegyezhették, mert abban a pilla-
natban innen is onnan is felharsant a rigófütty.

Zavartan álltak a fák a nagy rigófüttyögés-
ben. A tavasz kacagott, kacagott a tréfán, a szel-
lõ meg táncot járt örömében.

Ekkor megszólalt a sombokor a domb olda-
lában:

- Én megmondom, meddig ér a rigófütty.
- Kicsoda mondja meg? - néztek fel a kicsi

sombokorra.
- Én mondom meg - húzta ki magát a som-

bokor. - Rigótól rigóig ér. És ilyenkor meg körbe-
éri a földet.

Nagyot néztek a bölcs fák, hümmögtek, de
aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. An-
nál is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is
helyeslõen bólogat a sombokor válaszára. S lát-
hatták azt is, amint elnyeri méltó jutalmát, mert
abban a minutumban tetõtõl talpig aranyvirág-
ba borult. Összeállította:

Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Kányádi Sándor



Tisztelt Bábolnai Adózók!
A Bábolnai Általános Iskola Iskolánkért Kh.

Alapítványa
köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett

jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák

jövedelemadójuk 1%-ával
az Iskolánkért Kh. Alapítványt!

Adószám: 19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük!

Tisztelt Szülõk!
A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde

köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik 2008. évben adójuk 1%-át az intézménynek

ajánlották fel, melyet új fektetõk vásárlására
fordítottuk.

Kérem Önöket, hogy 2009. évben is támogassák
intézményünket, ennek érdekében a következõ

számlaszámra rendelkezzenek
a befizetett adójuk 1%-áról.

Bábolnáért Közalapítvány (Óvoda)

Adószám: 18614598-1-11
Köszönjük az intézménybe járó gyermekek

és a dolgozók nevében.

Somogyiné Szabados Marianna
Intézményvezetõ

Adója 1%-ával kérjük támogassa
a Magyar Vöröskeresztet

A kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt kedvezményezett 

adószáma: 19002093-2-41
Fontos, hogy a borítékra írja rá: nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét!

Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

Támogassa Ön is utánpótlás
focistáinkat!

A gyerekek nevében most az Ön segítségét kérjük!
2008-as adóbevallása során a gyerekek javára

rendelkezzen adója 1%-ával! 
Támogatását feltételrendszerünk fejlesztésére, 

javítására szeretnénk felhasználni: felszerelések, 
eszközök, utazás, tornák rendezése.

Elõre is köszönjük!
Adószámunk: 18614598-1-11
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

ÁPRILIS 10. – Péntek   11 óra – Nagypéntek
ÁPRILIS 12. – Vasárnap 11 óra – Húsvétvasárnap Úrvacsora
ÁPRILIS 13. – Hétfõ    11 óra – Húsvéthétfõ
ÁPRILIS 19. – Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 26. – Vasárnap 11 óra
MÁJUS 03. – Vasárnap 11 óra
MÁJUS 10. – Vasárnap 11 óra
Egyéb program:
ÁPRILIS 18. – Szombat, Nagyigmándon

Egyházmegyei ifjúsági találkozó
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat 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.papacolleqe.hu; 
www.reformatus.lapozz.hu; http://biolka.reformatus.ro/;

www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje

ÁPRILIS 12.  vasárnap 15 óra
Húsvétvasárnap Úrvacsora

Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252

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

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;
www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
ÁPRILIS

09-én  csütörtök 17.00 órakor szentmise - Nagycsütörtök
(Utolsó vacsora)

10-én péntek 17.00 órakor szentmise - Nagypéntek (Jézus
kereszthalála)

11-én szombat 20.00 órakor szentmise - Nagyszombat
(Feltámadás)

12-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Húsvétvasárnap
13-án hétfõ 10.15 órakor szentmise - Húsvéthétfõ
19-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Isteni irgalmasság

vasárnapja
26-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Húsvét 3. vasárnapja
május
03-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Húsvét 4. vasárnapja

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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VÍZ NÉLKÜL NINCS ÉLET!
Vetélkedõ a Pettkó-Szandtner Lovas Szakiskolában

a ,,Víz Világnapján’’
Az ENSZ XLVII. Közgyûlése március

22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította. 1994
óta ezen a napon a világ minden táján kü-
lönféle eseményekkel, rendezvényekkel
igyekeznek felhívni a figyelmet a vizek vé-
delmére.

A vizek szennyezése, a természetes élõ-
helyek átalakítása, a túlhalászat és számos
más probléma világszerte aggodalommal
tölti el a természetbarátokat. Az Európai
Unió leghatékonyabb eszköze a víz védel-
mére az ún. Víz Keretirányelv (VKI), mely-
nek célja az, hogy biztosítsa a felszíni és fel-
szín alatti vizek védelmét, jó állapotuk meg-
õrzését, ahol szükséges, helyreállítását. 

Már idén végleges lehet az a cselekvési

terv, amely Európai Uniós szinten védi a
vízkészleteket. Egyes becslések szerint
mindez elengedhetetlenül szükséges: a
Föld népessége 2050-re mintegy 9 milliárd-
ra nõ, ezzel együtt az összes vízkivétel 40%-
kal emelkedik csak a következõ két évtized-
ben. Ennek eredményeképpen a számítá-
sok szerint 2025-re már 3 milliárd ember
fog vízhiányos területen élni, ráadásul a víz-
készletek szûkössége élelmiszerproblémá-
kat is felvet: a világ szántóföldjeinek csupán
16%-át öntözik, ugyanakkor ezekrõl szár-
mazik az összes megtermelt élelem 40%-a.
A vízhiány az emberi biztonság három alap-
tényezõjét fenyegeti: az élelmiszer-terme-
lést, a vízi környezet egészségét, valamint a
társadalmi és politikai stabilitást. A veszé-
lyek elhárítása csak a vízkészletek és a vizes
élõhelyek régóta sürgetett fenntartható ke-
zelésével képzelhetõ el. 

Tények és érdekességek a vízrõl.
• Noha a Föld felszínének több mint 70%-
át víz borítja, ennek csupán 1%-a alkalmas
emberi fogyasztásra. 
• A világ számos pontján, több mint 1,2
milliárd ember nem jut egészséges ivóvíz-
hez. 
• A víz az egyetlen olyan anyag a Földön,
amely mindhárom halmazállapotában, jég,
víz és gõz formájában is megtalálható a ter-
mészetben. 
• Magyarország egész területe a Duna víz-
gyûjtõterületére esik.
• Hazánk rendkívül gazdag felszíni és fel-
szín alatti vizekben, a vezetékes ivóvíz 90%-
át a felszín alatti vízkészletek biztosítják. 

• A magyar háztartások átlagos vízfelhasz-
nálása 110 liter/ fõ naponta, Afrikában ke-
vesebb, mint 20 l.
• A víz az élet minden területén nélkülöz-
hetetlen, mégis, a vízhez való viszonyunkat
sokszor a pazarlás jellemzi, holott egyértel-
mû, hogy a vízkészletek sérülékenyek és ko-
rántsem végtelenek.

Néhány érdekes, vízfogyasztással kap-
csolatos adat: 
– Ivás, fõzés: 1-5 liter/ fõ/nap 
– Fürdés: 75-200 liter/ alkalom 
– Mosás: 40-100 liter /alkalom 
– Mosogatás mosogatógéppel (8-12 teríté-

kes): 12-20 liter/ alkalom 
– Mosogatás folyóvízzel: 40 liter/ alkalom 
– WC öblítés = 11-26 liter/ alkalom 
– Csöpögõ csap: 40-120 liter/ nap 
• Egy kg marhahús elõállításához 16 ezer
liter vízre, egy csésze kávé elõállításához

140 literre, egy kg kukorica elõállításához
900 literre, egy kg búza elõállításához pedig
1350 liter vízre van szükség.

A vetélkedõre a 9. 10. évfolyamból 5 fõs
csapatok alakultak, akiknek elõzõleg plaká-
tot kellett készíteni az idei év mottójához
„Küzdelem a vízhiánnyal!”

Az érdekes és izgalmas feladatokból:
– Egy víz környékén élõ állat felismerése és

hangjának utánzása (Kecskebéka)
– TOTÓ kitöltése a Föld vízkészletével

kapcsolatban
– Élõlények felismerése képrõl a jellemzõik

alapján 
– Irodalmi TOTÓ
– Víz ivása
– Horgászverseny
– Preparátumok és gyûjtemények élõlénye-

inek megnevezése
– Képösszerakás a vizes élõhelyek élõlénye-

irõl.
A tanulók számára a legizgalmasabb fel-

adat a horgászat és a gyûjtemények felisme-
rése volt.

A DÖK képviselõkbõl összeállt zsûri vé-
gezte a feladatlapok javítását, a terem de-
korálást, berendezését, és a csapatok mun-
kájának összehangolását.

A vetélkedõ célja volt, hogy ráirányítsuk
a tanulók figyelmét arra, hogy a víz össze-
köti a nemzeteket, és mindenki felelõs vé-
delméért.

Bízom abban, hogy sikerült a tanulók is-
mereteit bõvíteni a vízzel kapcsolatban, és
emlékezetes marad az együtt töltött idõ.

Bierbauer Imréné
szaktanár
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Az év elsõ haltelepítése
Az év elsõ haltelepítésére invitálta lapunkat Balogh István horgászegyesületi el-

nök  március  27-én  a délelõtti órákban. Ezúttal is Császárról vásároltak halakat:
8 q 70 kg amurt, és 26 q pontyot, melyek közt megtalálható a nyurga ponty, a tü-
körponty, a pikkelyes ponty.

Elnök úr lapunk számára elmondta, hogy komoly drágulást tapasztalt a beszer-
zést megelõzõ árajánlatok megtekintése nyomán. Ebben az elsõ körben
2.400.000,- Ft-ot költöttek a telepítésre, és a további haltelepítésekre is biztosított-
nak látja a pénzügyi keretet, melynek fõ összegét a több mint 130 fõnyi tagságtól
beszedett díjak adják. Ámbár az áremelkedések miatt a tavalyi mintegy 100 q hal
ebbõl az összegbõl nem szerezhetõ be, de Balogh úr arra számít, hogy a napijegyes
bevételek jelentõs kiegészítést biztosítanak majd a halállomány frissítéséhez.

Arról is kérdeztük Balogh Istvánt, rendezõdtek-e az egyesületen belül néhány
hónapja kialakult személyi viták, melyeket a Ménesbirtokkal adódott nézeteltérés
hozott felszínre. Elnök úr megnyugtató választ adott, miszerint a tagságon belüli
személyi problémákat megvitatták, helyzetüket átértékelték. Újjáalakult a vezetõ-
ség, mely öt fõbõl áll: Balogh István maradt az elnök, elnökhelyettes Prostek Imre,
tógazda Kõvári István, a pénzügyi bizottság elnöke Prekler László, és a könyvelést
továbbra is Balogh Istvánné készíti. Felálltak az egyesületen belüli bizottságok, mint
pénzügyi, és fegyelmi bizottság 3-3 fõvel. 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. vezetõivel is rendezni tudták a kialakult né-
zeteltéréseket. Megállapodtak a tó rendbetételét illetõen, megegyeztek a karbantar-
tási, hulladékszállítási feladatok megosztásáról. Balogh István úr beszélgetésünk
során kihangsúlyozta, hogy a Ménesbirtok ebben a megállapodásban rendkívül
együttmûködõ és humánus volt, hiszen messzemenõ támogatásáról biztosította az
Ölbõ tavi Horgászegyesületet. 

Az egyesület nem csupán arról gondoskodik, hogy nap mint nap horgászati le-
hetõséget biztosítson a tavon, hanem különbözõ rendezvények megszervezésében
is élen jár. Ez évben május 1-jén és augusztus 20-án terveznek horgászversenyt,
melyekre szeretettel várják e sport szerelmeseit.

Dr. Vámos Gábor szabadsága miatt április 14-tõl
április 25-ig a fogászati rendelés szünetel.

Szabadság utáni elsõ rendelés
április 27. (hétfõ) 12 órától.

Fogorvosi helyettesítés:
Dr. Salamon Ágnes 

Helye: Ács Fogorvosi Rendelõ Fõ út.
Sürgõsségi ellátás keretében: (foghúzás)

Április 14. (szerda) 12.00 – 13.00
Április 21. (kedd) 12.00 – 13.00
Április 22. (szerda) 12.00 – 13.00

Fogászati ügyelet:
Gyõr, Liezen – Mayer út Tel.: 06-96/417-316

Hétköznap: 20.00 – 23.00
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 8.00 – 11.00; 20.00 – 23.00

FELHÍVÁS
Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben ismét meg-

hirdette az Európai Védõoltási Hét programját. E prog-
ram keretében az ÁNTSZ Komáromi Kisbéri Kistérségi
Intézet elõadásokat szervez a kötelezõ és ajánlott védõol-
tásokról több helyszínen, valamint a mellékelten megkül-
dött rövid tájékoztató sajtóban való megjelentetését ter-
vezi. 

A Védõoltási Hét keretében tervezett elõadásokkal
kapcsolatban érdeklõdni és igény szerint további elõadá-
sokra idõpontot egyeztetni a 06/34-383-088 telefonszá-
mon Csaplárné Dani Mariannál illetve csaplarne.marian-
na@komarom.antsz.hu E-mail címen lehet

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete
2900 Komárom, Hõsök tere 1..

Tel: (36-34) 346-118 Telefax: (36-34) 343-088
e-mail: antsz.komarom@komarom.antsz.hu

Európai Védõoltási Hét
2009. április 20-26-ig

Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben hirdette meg
elsõ alkalommal az Európai Védõoltási Hét programját.
Akkor 9 ország csatlakozott a felhíváshoz, ma már 24 or-
szág, köztük Magyarország is részt vesz a kezdeményezés-
ben. Az évente ismétlõdõ rendezvények célja a figyelem fel-
hívása, a kommunikáció javítása és a védõoltások támogatá-
sa a WHO Európai Régiójában. Az idei Védõoltási Hét
kapcsán az ÁNTSZ Komáromi Kisbéri Kistérségi Intézet
védõoltásokról szóló elõadásokat szervez szülõknek, érdek-
lõdõknek óvodákban, védõnõi tanácsadóban.

A hatékony oltási programoknak köszönhetõen az ipari
országokban élõ emberek legtöbbje soha nem tapasztalta
meg a védõoltással megelõzhetõ betegségek által okozott
járványok pusztítását. Ma 26 potenciálisan halálos betegség
megelõzhetõ védõoltással, vagy elõfordulásuk csökkenthe-
tõ. Ilyen betegségek például a járványos gyermekbénulás a
TBC, a tetanusz, diftéria és a szamárköhögés. Ezen beteg-
ségek kötelezõ védõoltással megelõzhetõek. A kötelezõ vé-
dõoltások mindenki számára ingyenesek. A becslések sze-
rint a beadott védõoltások évente több millió halálesetet
vagy súlyos fogyatékosság kialakulását elõzik meg. Jelenleg
nem kötelezõ, de ajánlott a kullancs okozta agyvelõgyulla-
dás elleni védõoltás, a súlyos kiszáradást okozó Rota vírus
elleni vakcina, a májkárosodást megelõzõ Hepatitis B elleni
védõoltás.

Minél több embert oltanak be, annál több élet menthetõ
meg.

A Védõoltási Hét keretében tervezett elõadásokkal
kapcsolatban érdeklõdni és igény szerint további

elõadásokra idõpontot egyeztetni
a 06/34-383-088 telefonszámon Csaplárné Dani Mariannál

illetve csaplarne.marianna@komarom.antsz.hu
E-mail címen lehet.



Március 22-én van a Víz világnapja. A földi
élet bölcsõje és ma is nélkülözhetetlen alapeleme
a víz. Életteret és tápanyagforrást ad az élõlé-
nyeknek, sõt a test felépítésének is jelentõs szá-
zalékát teszi ki. Az idõjárás alakulásának egyik
legmeghatározóbb tényezõje. Felszínformáló ere-
je a tájalakításban mutatkozik meg. Földünk fel-
színének több mint kétharmadát víz borítja, de
az ivóvízkészlet mindössze 3 százalék. Takarékos-
ságra és tisztaságának megõrzésére lenne szük-
ség, mégis az ember tékozlón bánik vele.

A kisiskolások figyelmét szerettük volna e
problémára ráirányítani, ezért az alsó tagozaton,
egy  héten át foglalkoztunk a témával. Környe-
zetismereti óránk anyaga a víz és a vízpart élõvi-

lága is, ezért minden évfolyamon egy-egy órát
vagy délutáni foglalkozást kicsit másként szer-
veztünk. Az 1. a osztályban kavicsot festettek
nagy buzgalommal, majd tavat és tópartot alakí-
tottak ki. Gyurmából vízi szárnyasokat formáz-
tak és benépesítették a vizet.

A másik elsõ osztályban is lázas munka folyt.
Napokon keresztül fokozatosan ismertették meg
a gyermekekkel a víz fontosságát, a vízi élõvilá-
got. Délutáni foglalkozásokon sógyurmából vízi
élõlényeket formáztak majd száradás után kifes-
tették. Ennek a folyamatnak az utolsó állomása a
térbeli vízpart megalkotása volt. A gyermekek
örömüket lelték a munkában, azóta is nap mint
nap kimennek az aulába és megcsodálják közö-
sen készített munkájukat.

A másodikosok csapatokban dolgoztak. Mivel
népes osztályról van szó, ezért öt csapatot alakí-
tottak ki. Plakátot készítettek, melyre a víz vé-
delmével kapcsolatos kívánságokat írtak, halakat
ragasztottak rá, pikkelyüket különbözõ anya-
gokból készítették el pl.: száraz tésztából, ma-
gokból, fóliából. Ezzel párhuzamosan vízzel kap-
csolatos gondolkodtató feladatokat oldottak
meg. A foglalkozás végén büszkén mutatták be
az elkészült alkotásokat.

A harmadikosok már a jövõ évi erdei iskolára
is gondoltak. A „b” osztály a Bábolna határában
lévõ szennyvíztisztító telepre tervezett kerékpár-
túrát. Sajnos a hideg, esõs idõjárás miatt az ere-
deti tervüktõl elálltak és a Malom tóhoz sétáltak
ki. Megfigyelték az ott található jellegzetes víz-
parti növényeket.

Az „a” osztály az Arborétumba ment, szûrõk-
kel, nagyítókkal, üvegcsékkel és természetesen
növény-és állathatározókkal felfegyverkezve.

Így írt róla Balázs Márk: Március 17-én a bá-
bolnai Arborétumban jártunk az osztállyal. Elõ-
ször a hátsó tóhoz mentünk, ahol sok vízibolhát
fogtunk. Utána átmentünk a libáknál található
kis elfolyóhoz. Itt ebihalat, álcát, piros halat,
meg ilyen hernyószerû valamit és vízipókot fog-
tunk. Szerintem nagyon jó kirándulás volt. 

A negyedikesek a mi nagyjaink a vízi élettel,
vízvédelemmel kapcsolatos totót töltöttek ki. A
13+1 kérdés szorosan kapcsolódott a környezeti
tantárgy „Víz, vízpart életközössége” témaköré-
hez. Célja pedig az emberben alapvetõen benne
rejlõ természeti események kibontakoztatása, a
természettisztelõ szokásrend kialakítása. A tanu-
lók a versenyhelyzetnek köszönhetõen lelkesen
keresték a kérdésekre a helyes választ. A „b” osz-
tály az elméletet gyakorlati foglalkozással egészí-

tette ki. Csoportokban dolgozva kartonon mu-
tatták be a tenger élõvilágát.

Mindkét napközis csoport kapcsolódott a té-
mához, s kicsikkel hajókat készítettek dió, fog-
piszkáló és textil felhasználásával. A nagyok kol-
lázs technikával gyönyörû tengerpartot varázsol-
tak a kartonra.

A gyermekek egyéni és közös alkotásait kiál-
lítottuk az aulánkban. Kicsit megidéztük a nya-
rat, ami lassan bár, de közeledik.

Bábolna, március 31.

Szántó Zoltánné 
alsós munkaközösség vezetõ
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Vizes programok a kicsiknél
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Mi lehetne nemesebb cél,
mint életté változtatni a halált...

Kedves  Barátunk!
Bizonyára értesült róla a médiából, hogy az el-
múlt egy évben országos és orvostörténeti je-
lentõségû beavatkozásokat hajtottak végre hazánkban. Megtörtént a legelsõ cse-
csemõ és kisgyermek szívátültetés, és nemrégiben az elsõ gyermekkori mûszív
beültetés is nagy visszhangot keltett a médiában. 
A Gyermekélet Alapítvány az egyetlen alapítvány volt amely támogathatta a leg-
elsõ gyermek szívátültetést, és büszkék vagyunk arra, hogy már  fennállásunk
elsõ  évében  majdnem  40  millió  forint  értékû  adománnyal  tudtuk  támogatni az
életveszélyesen beteg gyermekek gyógyításának ügyét. Ilyen mértékû adomány-
ra induló alapítvány részérõl Magyarországon még  sosem  volt  példa!
A gyermek szívátültetéseket végzõ Gottsegen György kórház Gyermekszív Köz-
pontja most azzal a kéréssel fordult a Gyermekélet Alapítványhoz, hogy szerezzen
be egy TEG5000 típusú véralvadás analizátor készüléket, mmeellyynneekk  sseeggííttssééggéévveell
ggyyeerrmmeekkéélleetteekkeett  mmeenntthheettnneekk  mmeegg  aa  ssoorroonn  kköövveettkkeezzõõ  bbeeaavvaattkkoozzáássookk  ssoorráánn..
Karácsony, a szeretet és a család ünnepe közeledtével, kérjük, hogy adományá-
val támogassa Ön is e készülék beszerzését. A jelenlegi helyzetben minden, még
a legkisebb adomány is kulcsfontosságú lehet a mûszer beszerzéséhez!
Kérjük, keresse fel honlapunkat, - www.gyermekelet.hu - ahol banki átutalással
és bankkártyás adományozással közvetlenül, vagy készpénz átutalási megbízás
igénylésével is hozzájárulhat a mûszer beszerzéséhez. Amennyiben nem ren-
delkezik internet eléréssel, úgy kérjük, igényelje a készpénz átutalási megbízást
a 06-23-428-650-es telefonszámunkon.
Hisszük, hogy a legelsõ hazai gyermek szívátültetések egyedülálló, országos je-
lentõségû ügyének támogatásában Ön  is  partnerünk  lesz, és õszintén valljuk:
nincsen nemesebb  és  nagyobb  karácsonyi  ajándék,  mint  egy  halálosan  beteg
gyermek  visszaadott  élete.

Önzetlen segítségében bízva, köszönettel:

Bámer  Imre Dr.  Jakabházy  László
Kuratóriumi elnök Semmelweiss Egyetem egyetemi tanár Ph.D.
Gyermekélet Alapítvány Gyermekélet Alapítvány Kuratóriumi tag

GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

ÉTKEZÉSI JEGYEKET IS ELFOGADUNK!

Ismét torkos csütörtök
2009. április 23-án 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból
Szarvassült, vörösbor eszenciával,

gyümölcsös rizskrokett 2800,- Ft helyett 1400,- Ft
Halas pizza peperónival 980,- Ft helyett   490,- Ft

Túrókocka vanílliás, áfonyás öntettel 450,- Ft helyett 225,- Ft

100 %-os narancs juice 90,-Ft/dl helyett 45,- Ft/dl

A  teljes  választékunkról  érdeklõdjön  személyesen  elérhetõségeinken.

Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon, vagy személyesen az étteremben.
Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

Rendelje meg menüjét nálunk 580,- Ft-ért.
Minden pénteken megrendelheti a következõ hétre. 

Kétféle fõétel közül választhat ugyanazon az áron.
AKCIÓ!  -  AKCIÓ!  - AAKCIÓ!  - AAKCIÓ!  -  AKCIÓ!

Május  hónapban  az  ételek  házhozszállítási  díját  elengedjük!!!!

MÛANYAG PALACKOK
ÉS FÉMDOBOZOK GYÛJTÉSE !

Az iskolánkban lehetõség van  mûanyag palackok és fémdo-
bozok konténerben történõ elhelyezésére, azok préselésére.

Kérjük városunk lakóit, juttassák el iskolánkba az összegyûj-
tött felesleges terméket, mellyel iskolánk némi anyagi bevételre
is szert tehet.

Köszönettel: Iskolavezetés

ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

Hétfõ: 7 30-11 00-ig és 13 00-17 00-ig 
Kedd: szünnap 
Szerda: 08 00-11 00-ig és 12 00–15-ig
Csütörtök: 7 30-11 00-ig
Péntek: 7 30-11 00-ig 
A polgármester fogadóórája:
Csütörtök 8 00-12 00-ig 
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ: 8 00 – 15 00-ig
Szerda: 8 00 – 14 00-ig
Átutalások: minden héten pénteken
Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Kedd: ZÁRVA (telefonos bejelentkezés)
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-12.00
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Március 19-én az óvodában tartott szülõi
értekezleten lehetõséget kaptunk arra, hogy a
leendõ 1. osztályos gyermekek szüleit tájékoz-
tassuk a Bábolnai Általános Iskola által nyúj-
tott lehetõségekrõl és a beiskolázással kap-
csolatos teendõkrõl.

A 2009/2010-es tanévtõl két elsõ osztály in-
dítását tervezzük, az egyik osztályt hagyomá-
nyos, a másikat iskolaotthonos oktatási for-
mában.

Iskolaotthonos osztályt 2008. szeptemberé-
tõl szerveztük elõször, nagyon jó tapasztala-
tokkal, a szülõk pozitív fogadtatásával. Az is-
kolaotthon mûködtetésére a következõ tanév-
re is megkaptuk a Képviselõ-testület támoga-
tását.

Az iskolaotthonos osztályban két tanító né-
ni foglalkozik a gyerekekkel, mindketten taní-
tanak és „napköziznek” is. Délelõtt és délután
is vannak tanítási órák, közötte pedig a sza-
badidõ eltöltésének számos lehetõsége kínál-
kozik. Az önálló tanítási órákon a kisdiákok
elkészítik a házi feladatot az adott tantárgyat
tanító pedagógus irányításával.

Az iskolaotthon nagy segítséget jelenthet
azoknak a szülõknek, akik rendkívül elfoglal-
tak, hiszen otthon már nincs szükség a követ-
kezõ napi felkészülésre. Hátrányt jelenthet
azonban, hogy a szülõ esetenként sem viheti
haza a gyermekét a délutáni tanításról.

Az iskolaotthon mellett a hagyományos
oktatási forma nyújtotta lehetõségekrõl sem
szabad megfeledkeznünk. Itt a délelõttre kor-
látozódik a tanítás egy pedagógus irányításá-
val. A szülõknek lehetõségük van a délutánt a
gyermekükkel tölteni, az egyéni foglalkozás
pedig semmivel sem pótolható. Természete-
sen az eddig megszokott módon biztosítjuk
ezen gyerekek számára a napközis szolgálta-
tást, ahol a napközis nevelõ segítséget nyújt a
másnapra történõ felkészülésben.

A hagyományos osztály osztályfõnöke
Vasné Hun Judit tanítónõ lesz. Az iskolaott-
honos osztályban Patakiné Rezsek Gabriella
osztályfõnök és Mátyás Anikó osztálytanító
neveli és oktatja a gyerekeket.

A szülõk felmérve a lehetõségeket, remé-
lem megtalálják azt a formát, ami gyermekük
számára a legkedvezõbb.

Bízunk abban, hogy a szülõk ránk bízzák
gyermekeiket, a Bábolnai Általános Iskolába
íratják õket. Hiszen egy kisgyermeknek a
helyben tanulás az amúgy sem könnyû felad-
tok teljesítését kényelmesebbé teszi. Mi peda-
gógusok szaktudásunkkal és szolgáltatásaink-
kal igyekszünk kielégíteni a szülõk igényeit,
kisiskolásaink számára pedig elérni azt, hogy
a tanulás ne terhes, hanem örömteli legyen. 

Peresztegi Gáborné
igazgató

Óvodából
iskolába2009. március 13-án, az ünnepi meg-

emlékezés elõtt méltó körülmények kö-
zött versenyeredményekrõl adtunk szá-
mot. Az elmúlt idõszakban számos tanul-
mányi versenyen vettek részt tanulóink
és kiemelkedõ eredményekkel büszkél-
kedhetnek.  

Az Országos Német Nyelvi Levelezõs
versenyen Kiss Fruzsina 8.b és Kovács Do-
rottya 8.a osztályos tanulók elismerésben
részesültek.

A Tatai Vadlúd Sokadalom (Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let szervezése) megyei döntõjén különdíj-
ban részesült csapatunk. Csapattagok:
Hédl Alexandra, Patkó Noémi, Pillér
Bíborka 7. osztályos tanulók.

Ászáron a mese- és prózamondó verse-
nyen Janus Martin 3.b, Patkó Eszter és
Kráz Barnabás 5.a, Kovács Mónika 7.b
osztályos tanulók szerepeltek.

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei döntõjén 9 tanuló képviselte isko-
lánkat. Legeredményesebb résztvevõ:
Molnár Kitti 8. a osztályos tanuló.

További eredményes résztvevõk:
5. évfolyam: Suhayda Viola, Bakulár

Márk, Németh Noémi, Csillag Máté. (csa-
patversenyben 13. helyezés)

7. évfolyam: Nagy Nikolett, Kiss Áron.
8. évfolyam: Pertl Gergõ, Kovács Do-

rottya. (csapatversenyben 9. helyezés)
A Logo Országos Számítástechnikai

Tanulmányi Verseny megyei fordulóján
Szász Márton 7.a  osztályos tanuló 1. he-
lyezést ért el.

A felmenõ rendszerû történelemver-
seny megyei fordulóján Nagy Nikolett 7.c

osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Szépen
szerepeltek még Pertl Gergõ, Kovács Do-
rottya és Tóth Kozma Fanni tanulók.

A Bendegúz Országos Anyanyelvi Ver-
seny megyei döntõjén a következõ ered-
mények születtek:  Pertl Gergõ  8.a  3. he-
lyezés; Mészáros Nóra  8.a  6. helyezés;
Csatlós Natália  4.a  7. helyezés; Kovács
Dorottya  8.a  7. helyezés

A Madarak és fák napja országos te-
rületi versenyen Nagy Nikolett, Pillér
Bíborka és Kovács Mónika csapatverseny-
ben 5. helyezést ért el. 

A Sajó Károly Kárpát–medencei Kör-
nyezetvédelmi Csapatverseny megyei
fordulóján csapatunk 2. helyezést ért el.
Csapattagok: Kovács Dorottya, Mészáros
Nóra és Sztaracsek Boglárka 8.a osztályos
tanulók.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészí-
tõ tanáraiknak az elért eredményekhez,
további sok sikert és jó versenyzést kívá-
nunk! 

Peresztegi Gáborné
igazgató

Mészáros Nóra, Kovács Dorottya és Sztaracsek
Boglárka a Sajó Károly Kárpát-medencei
Környezetvédelmi Csapatverseny megyei 2.
helyezettjei (felkészítõ tanár: Lányi Szilvia)

Szász Márton a Logo országos Számítástechnikai
Verseny megyei 1. helyezettje

(felkészítõ tanár: Kassai Éva)

Nagy Nikolett a történelmi megyei verseny 3. és
Pertl Gergõ az 5. helyezettje

(felkészítõ tanár: Veresné Szkocsek Mária)

Bendegúz Anyanyelvi verseny megyei 3. helyezettje:
Pertl Gergõ

(felkészítõ tanár: Veresné Szkocsek Mária)

Kovács Dorottya és Kiss Fruzsina az Országos
Német Nyelvi levelezõs verseny résztvevõi (felkészítõ

tanár: Kovács Judit)

Tanulmányi eredményeinkrõl
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Tizenöt éve annak, hogy Gyõr
belvárosában megalakult a
,,Csörgõsipka Színház’’.

Akkoriban egyedül õk készí-
tettek a gyerekek szórakoztatásá-
ra színdarabokat, és mi, a Bábol-
nai Általános Iskola napközis
csoportjai a kezdetektõl fogva
részt vettünk az elõadásokon.

Eleinte Gyõrben. A Városi
Mûvelõdési Központban tekin-
tettük meg az elõadásokat, majd
két éve ,,helyünkbe jön’’ a szín-
ház. A bérletes elõadásokon
évente négy alkalommal a Sza-

badidõközpontban vehetünk
részt. A Csörgõsipka társulatá-
nak tagjai színjátszó szakköröket
is létrehoztak, így néhány elõ-
adásban gyermekszereplõket is
láthattunk (pl. Piroska és a far-
kas), ami a gyermekek számára
külön érdekesség.

A társulat célja a klasszikus
mesékkel, eredeti formában meg-
ismertetni a gyermekeket.

Munkájukat Gyõr város Ön-
kormányzata ,,Gyõr Város Kultú-
rájáért’’ kitüntetéssel ismerte el.

Dr. Pászthy Györgyné

A  „Víz  hete”
Március 22-e a Víz Világnapja. 1994 óta

az ENSZ javaslatára ekkor ünnepeljük világ-
szerte a vizet.

A Bábolnai Általános Iskolában hagyo-
mányosan megemlékezünk rendezvények-
kel, programokkal e napról. Ebben az évben
a „Víz hete” címet adtuk rendezvényeink-
nek.

Az elnevezés arra utal, hogy egy héten
keresztül március 16-tól március 20-ig tan-
órákon részben vagy egészben kiemelt sze-
repet kapott a környezettudatos nevelés.

Célunk az volt, hogy több nézõpontból,
több tantárgyon keresztül rávilágítsunk a víz
szerepére, fontosságára életünkben.

Rajzpályázatot hirdetünk alsós-felsõs ta-
nulók részére, amelynek témái:

1. A víz szerepe a mindennapi életben
2. Vízparti nyaralás
Nagyon sok színvonalas pályamunkát

kaptunk kreatív módon elkészítve. Ötven di-
ák munkája kapott az eredményhirdetésen
díjat.

A rajzokból, makettekbõl kiállítást ren-
deztünk, amelynek megnyitóját összekötöt-
tük a tanulók kagyló-csigagyûjteményeinek,
akváriumi-, terráriumi élõlényeinek bemu-
tatásával.

A halak, teknõsök nagy tetszést arattak a
gyerekek körében.

Osztályfõnöki órán TOTÓ kitöltésére ke-
rült sor. A TOTÓ kérdései több tantárgyból
(magyar, történelem, földrajz, kémia, bioló-
gia, matematika) kerültek összeállításra.

Osztályonként a legjobb három TOTÓT
kitöltõ tanuló jutalmat kapott. 

A hét zárásaként pénteken március 20-
án került sor az eredményhirdetésre, a dí-
jak, jutalmak átadására.

A Komáromi Vízitársulat volt rendez-
vénysorozatunk anyagi támogatója.

Köszönjük támogatásukat!
Reméljük a tanulók új ismeretekkel is

gazdagodtak a „Víz Világnapi” programokon.

Tóth  Zoltánné munkaközösség vezetõ

Március 6-án bérletes színházi
elõadáson vettünk részt, idén har-
madik alkalommal a Szabadidõ-
központban.

Mindig nagy örömmel várjuk az
elõadást, mert a programok válto-
zatosak és érdekesek. Ez alkalom-
mal ,,A békakirályfi’’ címû darabot
tekintettük meg. A mûsor elején
nagy volt a nyüzsgés. Mindenki
nagy izgalommal várta az elõadás
kezdetét. Ekkor elhúzódott a füg-
göny, és elkezdõdött a mûsor. A
gyerekek úgy nézték a mesét, mint-
ha elvarázsolták volna õket, mint a
mesében szereplõ királyfit. A színé-
szek most is bevonták a közönséget

az elõadásba. A gyerekek közül két
kislány mint hercegnõ, két kisfiú
mint herceg jelent meg a színpa-
don. A cselekmény során többször
megszólították õket, tanácsot kér-
tek tõlük. Teljesem együtt éltünk a
mese szereplõivel, néha visítva, né-
ha kacagva vettünk részt a gõgös
királylány megleckéztetésében. Kí-
váncsian várjuk a 4. elõadást. Re-
méljük, jövõre is megismerkedhe-
tünk újabb mesékkel, élvezhetjük a
kedves, izgalmas, tanulságos elõ-
adásokat.

Marozsán Andrea, Rádoki Luca
4. a tanulói

Színházi élmények

ISKOLAI  BEIRATKOZÁS
Értesítjük a tisztelt Szülõket, hogy a 2009/2010-es tanévre

a leendõ elsõ osztályosok beíratását

2009. április 20-án és 21-én 8.00-16.00-ig tartjuk.
A beiratkozáshoz az alábbi iratokat kérjük, hozzák magukkal:
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- születési anyakönyvi kivonat
- óvodai szakvélemény
- 550 Ft a diákigazolvány kiállításához

Peresztegi Gáborné
igazgató
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A már több mint két éve mûködõ ovigaléria ha-
vonta más-más gyûjteménnyel örvendezteti meg a
kisgyermekeket és persze a betévedõ anyukákat
apukákat. Ahogy ez mindig lenni szokott a kínálat
most is változott. No ne gondoljunk rosszra, nem
valamiféle gazdasági tendenciáról van szó, hanem a
kiállítás tárgyáról. Pontosan szólva a bárányról. No
nem felhõk foglalták el az emeletet, csupán kisebb-
nagyobb birkajátékok.

Az, hogy a bárányok óvodába menjenek persze
megint Somogyiné Szabados Mariann, a Bábolnai
Óvoda és Bölcsõde vezetõjének pattant ki a fejébõl.
Amikor arról tudakozódtunk, hogy mégis miért
birkákat hívtak vendégnek a mindig mosolygós in-
tézményvezetõ a tavaszt és a húsvétot említette in-
dokul. Amikor pedig megjegyeztük, hogy a bá-

ránycsapat érkeztére összesereglett óvodáshad
meglepõen sokat tud errõl az állatfajról és a gyap-
júfelhasználásról akkor csak annyit válaszolt, hogy
ez valószínû a gyerekek állat- és természetszereteté-
bõl fakad.

A szelíd juhok gazdáját Kocsi Nikolettát arról
kérdeztük, hogy mégis honnan a birkahad? A gaz-
da, ki juhász híján maga gondozza birkahadát a
múltba vezet bennünket vissza, valahova a kettõez-
res évek elejére, amikor édesanyjától húsvétra meg-
kapta élete elsõ gyapjasát, majd ahogy õ mondja
„…aranyosak nagyon és elsõre szerelmes lettem
beléjük…”. Azóta számuk, mármint a juhoké per-
sze csak növekszik. Jelenleg, úgy, hogy maradt még
otthon is belõlük vannak talán százan is. Kicsik, na-
gyok, kefealakúak, de létezik újkor báránya is,

amely a „vizesblokkokban”, mint vécé-, és kádelõ-
ke ütött tanyát. És hogy mi következik ha elvonul-
tak a birkák az óvodából? Talán ha juhász lennék
megmondhatnám a felhõk állásából, de mivel nem
vagyok hát kivárok még egy hónapot.

Nagy Attila István

Bárányok költöztek az ovigalériába

Tavasszal a környezet megváltozik, felfrissül,
megszépül. A tél fekete, fehér, szürke, fakó színei után
megjelennek a tavasz különféle színárnyalatai. 

A természeti ünnepek közül az év elsõ ünnepe a Víz
Világnapja, melyet március 22-én ünnepelünk.
Óvodánk minden csoportja megemlékezett errõl az
ünneprõl, természetesen más-más módon, igazodva
az adott közösség fejlettségi szintjéhez, a gyermekek
korához. 

A  kék  csoportban egy héten keresztül foglalkoztak a
témával. Folyamatosan locsolták az elõzõ héten
elvetett növényeket, melyek aztán ennek köszön-
hetõen szépen zöldelltek az ablakban. Kézimunkán a
kicsik halacskákat színeztek, ragasztottak, a nagyok
pedig egy tavat készítettek nádassal, melybe halakat
telepítettek. Barkácsoltak dióból, dugóból, papírból
tutajt, ladikot, csónakot, amit aztán vízre is eresztet-
tek. Elsétáltak a Malom-tóhoz, útközben vizet vettek az
árokból, pocsolyából, hogy majd hazaérve összeha-
sonlítsák a tiszta vízzel. 

Beszélgettek a víz fontosságáról, igaz-hamis állítá-
sok hangoztak el. Természetesen a mozgásos játékok
sem maradtak el: - Jön a cápa, Apály- árvíz, Békák,
gólya stb. 

Verseikben, meséikben is a tavaszi idõjárás leg-
jellemzõbb tulajdonságai fogalmazódtak meg. 

A  méhecskés  csoport a Víz Világnapjára készülve
azt igyekezett bemutatni a gyerekeknek, hogy az
„éltetõ víz” mennyire fontos része a mindennap-
jainknak. Hiszen nélküle az együtt hajtatott
aranyvesszõ nem pompázott volna az ablakukban, és
a lányok nõnapra kapott cserepes virága locsolás
nélkül bizony kiszáradt volna. A vízzel történõ kísér-
letezés közben a gyermekek megtapasztalhatták azt,
hogy a vizet más anyagokkal színezni is lehet, és a
vízben milyen anyagok oldódnak fel. 

Beszélgettek a tengerrõl és a benne lévõ élõvilágról.
Ennek kapcsán gipszbõl öntött kagylókat és halakat
festettek, melybõl csodaszép tengeri akvárium készült.

Séta alkalmával ellátogattak a Malom - tóhoz és egy
vizes árokban vízre bocsátották a hajtogatott hajókat. 

A  katicás, kiscsoport is megemlékezett errõl a ter-
mészeti ünneprõl. Egész héten vizes játékokat játszot-
tak, pacsáltak. Hajót hajtogattak papírból, amit azután
a vízen ki is próbáltak. Megnézték, hogy vajon kihajt-e
a virágzó ág, kicsírázik –e a kukorica. Megfürdették a
babáikat is. Beszélgettek arról, hogy miért fontos  az
embereknek, hogy tiszta vizük legyen, és mi mindenre
lehet használni. Mi az ami úszik, és mi az, ami
elmerül. „Varázsoltak” piros színû, málna ízû vizet. 

A  pillangós  csoport két héten keresztül foglalkozott
a témával: Mindenünk a tiszta víz címmel. Sok kis-
gyermek valamilyen tárgyat hozott a vízzel kapcsolat-
ban, amibõl kiállítást rendeztek. Mindenki elmond-
hatta az általa hozott dologról a tudnivalókat, így a víz
különbözõ felhasználási lehetõségeire is fény derült.

Az élményszerzõ utakon a helyben mûködõ szikvíz
üzemben jártak, ahol megnézhették, hogy az ivóvíznek
van „buborékos” változata is, és hogy hogyan kerül az
üvegbe a buborék. A Petõfi utcában több kerekes kutat
is láthattak, felismerve azt, hogy nemcsak vízcsapból
lehet tiszta vizet nyerni. Elsétáltak õk is a

Malom-tóhoz, ahol a hídon áthaladva megfigyelték
a víz tisztaságát. Megbeszélték, hogy nem szabad sem-
milyen szennyezõ anyagot bedobni a vízbe, mert az
elpusztíthatja a víz növény- és állatvilágát. Az élmény-
gyûjtés után a téma feldolgozása következett. Ehhez
használtak vizes terepasztalt, amibe halakat, hajókat
tettek, és zsilippel és szivattyúval keringtették a vizet.
Mindenki hajtogatott csónakot, majd csónakfújó
versenyt rendeztek. Megbeszélték a növényekre gyako-
rolt hatását a víznek ágak hajtatása során, valamint a
víz fontosságát a tisztálkodás során. A két hét végén
megbeszélték, hogy a víz „kincs”, amire vigyázni kell. 

A  zöld  csoportosok ugyancsak két hétig foglalkoztak
ezzel a témával. Õk is az elsõ héten tapasztalatokat
gyûjtöttek, kísérleteztek, és a második héten feldolgoz-
ták a látottakat, igyekeztek minél több tudásra szert
tenni. A tapasztalatszerzést veteményezéssel kezdték.
A magokat elvetették, majd figyelték, mi történik, és
közben locsolták a földet, majd a kikelt növényeket.
Egy hét után már szép nagy növényeket láthattak.
Közben ágakkal is kísérleteztek. Tettek ágakat üres
vázába és vízzel teli vázába egyaránt, majd figyelték, mi
történik. Készítettek jeget, és rácsodálkoztak a sós
vízzel teli pohárra, hogy az bizony nem fagyott meg. Õk
szintén elsétáltak a Malom-tóhoz, ahol megnézték a
víz tisztaságát, s beszélgettek a vízben élõ növényrõl, a
nádról. Mindeközben gyûltek a kiállítás tárgyai,
amiket a gyerekek hoztak otthonról. Ezek egy része
színes képekkel teli könyvek voltak, amiket nagy
érdeklõdéssel lapozgattak játékidõben is. A másik
része pedig játék víziállatok voltak, amelyeket egy
„tóba” tettek, s velük együtt voltak a csoportszobában,
s látták a mindennapjainkat. A második héten már
komolyabban foglalkoztak egy-egy dologgal.
Megbeszélték, hogy vannak tavak és folyók, tengerek,
óceánok, s mi is ezek között a különbség. Képek segít-
ségével megnevezték a tenger állatait, s közben
memóriáztak, s „kakukk tojás” játékokkal igyekezett
az óvó néni a gyerekek megfigyelõképességét
fejleszteni. Nem maradhattak ki a vízi jármûvek sem a
megbeszélésekbõl. Õk maguk is barkácsoltak tutajt
dugóból és fából, valamint hajtogattak papírból csó-
nakot. Ezeket vízre bocsátották, s figyelték mi fog
történni, vajon melyik fog elsüllyedni. 

A zöld csoportosok a tanító néniknek is bemu-
tathatták, hogy mi mindent tudnak ebben a témában,
hiszen náluk volt egy bemutató foglalkozás is. Az
óvoda minden év tavaszán meghívja a tanító néniket,
hogy nézzék meg a leendõ elsõsöket mi mindent
tudnak már, hol tartanak a fejlõdésben, s nem utolsó
sorban betekintést kapnak az óvodában folyó
munkáról, a napirendünkrõl. A gyerekek ügyesek

voltak, érdekes játékos
feladatokat kaptak, s
közben a vendégek
képet kaptak a nagy-
csoportosok fejlettségi
szintjérõl is. 

E l m o n d h a t j u k ,
hogy minden csoport
élményekben gazdag
napokkal, esetleg he-
tekkel emlékezett meg
a Víz Világnapjáról, s
most készülünk a
következõ jeles ünne-
pünkre a húsvétra,
amely szintén sok-sok
élményt rejt magába.

Óvodapedagógusok

Víz Világnapja az óvodában
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A Meseszakkörbe az idei évben 17 kisgyerek jár, közü-
lük sokan már második éve. Ez a kis közösség mostanra
nagyon jól összekovácsolódott, jól érezzük magunkat
együtt. A foglalkozások alkalmával általában mindig meg-
ismerkedünk egy-egy új mesével, melyet otthon leraj-
zolnak saját fantáziájuk szerint. Ezzel fejlõdik rajzkészsé-
gük, emlékezetük, talán egy kicsit elõsegítjük a késõbbi
értõ olvasás alapjait. A legtöbb idõt játékokkal töltjük,
melyek nagyon sok lehetõséget nyújtanak a képességek,
készségek fejlesztésére: koncentráció, memória, megfi-
gyelõképesség, utánzóképesség, empátia, nagymozgások,
finommotorika, térérzékelés, egymásra figyelés, bizalom-
érzet kialakítása, felelõsségtudat stb. A játékok során esz-
közöket ritkán használunk.

A foglalkozásokon kívül próbálok olyan programokat
is szervezni, melyek még több közös élményt nyújtanak a
gyerekeknek: kirándulások, szüretek, stb. Ezekre az ese-

ményekre általában a szülõkkel együtt készülünk. Ilyen
alkalom volt a mostani régiség-kiállítás is.

A gyerekek sokszor megkérdezik a mesék után, vagy
mese közben egy-egy szó értelmét. Gyakran fordul elõ,
hogy a számukra ismeretlen szó egy régi tárgy, vagy tevé-
kenység jelentése: Pl kévét köt, szalmakazal, véka, teknõ,
sütõlapát stb. Ilyenkor, ha tudom megmagyarázom a je-
lentését. Sokkal érdekesebb azonban, ha a tárgyakat
megnézhetik, megfoghatják. Ezért gondoltam, hogy újra
megszervezem a régiség-kiállítást.

A gyûjtéshez kértem a szülõk segítségét. Nagyon lelke-
sen hozták a jobbnál jobb tárgyakat, melyek között hasz-
nálati eszközök, dísztárgyak, könyvek, fényképek stb is
voltak. Olyan sok dolog összegyûlt, hogy magam is meg-
lepõdtem rajta. Jó volt látni a szülõk igyekezetét, ahogy a
gyerekek boldogan mutogatták társaiknak, ahogy beszél-
tek róluk. A gyûjtéshez csatlakozott Czigány Tibor is, hi-
szen az õ pincéjében is sok régi tárgy található. Amikor

már minden összegyûlt, eljött hozzánk az oviba, és elme-
sélte történetüket, mit mire használtak. A gyerekek bete-
kintést kaphattak nagyszüleik, dédszüleik életébe, a régi
kor nehézségeibe, amikor még nem volt villany, nem vol-
tak gépek, hanem az embereknek saját kezükkel kellett
elõállítani az élethez szükséges dolgokat.

A kiállítást az óvoda Sárga csoportszobájában rendez-
tük be, ahol a nádtetõs konyha, szoba stílusa is ideális
környezetet biztosított. A kiállítás megnyitóját március 9.-
re terveztem, hiszen ezekben a napokban az óvónénik
sokat beszélgettek a gyerekekkel a márciusi ifjakról, a
szegény emberek sorsáról, nehéz életükrõl. A sok régi
tárgyat látva talán egy kicsit jobban el tudják képzelni az
akkori világot.

A megnyitóra meghívtuk a gyerekek szüleit, az iskola
Drámaszakköröseit, Veresné Szkocsek Marika tanárnõ-
vel, Czigány Tibort, mint a kiállítás fõvédnökét. Elõször
ízelítõt adtunk a Meseszakkör játékaiból, majd a gyere-
kek bemutatták az általuk kiválasztott tárgyat a vendégek-
nek. Mindenki nagyon ügyesen mondta el a már ismert
információkat. Késõbb a szülõk, vendégek érdeklõdve
nézték meg a régiségeket, beszélgettek egymással a saját
élményeikrõl, de találtak olyan eszközöket is, amit még
õk sem ismertek.

A régi idõk világának megismerését remélem egy ki-
csit elõsegíthettük ennek a kiállításnak a megszervezésé-
vel. A gyerekek a tanulmányaik során biztosan fognak ta-
lálkozni velük, és akkor majd nem lesz számukra isme-
retlen a rézmozsár, a vonyogó, a kõkorsó, a nádazó, a rin-
gató stb. Jó alkalom volt ez a rendezvény arra is, hogy a
szülõk együtt dolgozhattak gyerekeikkel a közös cél érde-
kében, a gyerekek megmutathatták tudásukat. Kedves
kapcsolatot alakíthattunk ki az iskolai Drámaszakkörö-
sökkel, Marikával. Remélem jövõre sokan folytatják a
Meseszakkört az iskolában, de már úgy, mint drámások.

Baráth  Gáborné  óvónõ

Régiség-kkiállítás  az  óvodában
HHiisszzeemm::  „„mmiinnddeenn  lleehheettssééggeess,,  aammiitt  kköözzöösseenn,,  sszzíívvvveell  -  lléélleekkkkeell  aakkaarruunnkk..””

Beiskolázási szülõi értekezlet az óvodában
Március 19-én több éves hagyo-

mányként, összevont szülõi érte-
kezletet tartottunk óvodánkban a z
õsszel iskolát kezdõ gyermekeink
szülei számára. 

A szülõi értekezleten részt vett
az iskola képviseletében, Peresztegi
Gáborné igazgatónõ, Tanos
Lászlóné igazgatóhelyettes, Szántó
Zoltánné alsós munkaközösség ve-
zetõ, az induló két  elsõ osztály ta-
nítónõi: Vasné Hun Judit, aki a ha-
gyományos osztályt vezeti, vala-
mint Patakiné Rezsek Gabriella és
Mátyás Anikó az iskolaotthonos
osztály tanítói.

A szülõi értekezlet elsõ felében
Homoki Judit az óvoda fejlesztõ pe-
dagógusa tartott tájékoztatót az is-
kolaérettség kritériumairól, a meg-
felelõ fejlettségi szintrõl, hasznos
tanácsokat adva a szülõknek a hát-
ralevõ idõben történõ fejlesztésre.
Ezt követõen a szülõk meghallgat-
hatták az igazgatónõ tájékoztatóját
az iskolai feltételekrõl, külön szol-
gáltatásaikról, a hagyományos-, és
iskolaotthonos tanítási formáról.
Ezt követõen bemutatkoztak a le-
endõ elsõs tanító nénik, beszéltek
az iskolakezdéshez szükséges eszkö-
zökrõl, bemutatták  az elsõs  tan-
könyveket is.

A szülõi értekezlet végén tájé-
koztattam  a jelenlévõ szülõket az
óvoda és iskola kapcsolattartási for-
máiról, amely találkozási lehetõsé-

gek segítségével elõsegítjük  óvodá-
saink iskolába való átmenetét.

A következõ hetek iskolai át-
menetet segítõ programjai:

• nagycsoportosaink részvételé-
vel a zöld csoportban bemutató
foglalkozást tartunk az alsós tanító
néniknek, hogy tevékenység köz-
ben is megfigyelhessék a gyereke-
ket

• Április 2-án a Nevelési Tanács-
adó iskolaérettségi vizsgálatot vé-
gez óvodánkban, hogy véleményt
mondjanak azon gyermekek fejlett-
ségi szintjérõl, akiknél a szülõ és
óvónõ véleménye nem egyezik a
gyermek beiskolázásával kapcsola-
tosan

• az iskolai beiratkozás után áp-
rilisban, a tanító nénik az óvodá-

ban,  kötetlenül ismerkednek az
osztályukba beíratott gyermekek-
kel

• májusban ellátogatnak tankö-
teles gyermekeink egy tanítási órá-
ra az iskolába, hogy  belekóstolhas-
sanak az iskolai életbe.

Bízunk benne, hogy ezen talál-
kozok alkalmával sikerül óvodása-
ink zökkenõmentes iskolai beillesz-
kedését elõsegíteni. Az elõzõ évek
tapasztalatai alapján az elsõ hetek-
ben, a tanító nénik  is megkönnyí-
tik számukra az átmenetet azzal,
hogy az óvodai élthez hasonlóan já-
tékosan vezetik be  a gyermekeket a
tanulás világába.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

AA  BBáábboollnnaaii  VVáárroossii
ÓÓvvooddaa  ééss  BBööllccssõõddee

áápprriilliiss  2222-éénn
aa  FFöölldd  nnaappjjaa
aallkkaallmmáábbóóll

ppaappíírrggyyûûjjttéésstt  sszzeerrvveezz..

Kérem mindazokat, akiknek sok
papírhulladéka van és támogatni
szeretné vele intézményünket,
ezen a napon 14-16 óráig adja le
az óvoda udvarán.
Köszönettel:

Somogyiné  Szabados  Marianna
intézményvezetõ

MEGHÍVÓ
Bábolnai Városi Óvoda

és Bölcsõdében elõadást
hallhatnak az ÁNTSZ

szakemberének elõadásában
aa  vvééddõõoollttáássookkrróóll,,

áápprriilliiss  2211-éénn  1155,,3300  óórrááttóóll..
Szívesen látjuk

azon érdeklõdõket is, akiknek
gyermekük még nem jár óvodába.

Mindenkit szeretettel várunk!

Somogyiné  Szabados  Marianna
intézményvezetõ
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Szurkolói ankétra invitálta településünk labdarú-
gás iránt érdeklõdõ lakosait március 5-én este hat órá-
ra a BSE szakvezetése. Arra lettek volna kíváncsiak,
hogy a focimeccsek közönsége miként vélekedik a bá-
bolnai labdarúgás helyzetérõl, milyen ötletekkel moz-
dítaná elõre az utánpótlás és felnõtt focisták szereplé-
sét. Sajnos minimális érdeklõdés mutatkozott az ese-
mény iránt, elsõsorban a BSE labdarúgói, szakvezetõi
és segítõi vettek részt a rendezvényen. Itt is megmutat-
kozott az-az általános közömbösség, melyet akkor ta-
pasztalunk, mikor bizonyos témákban kulturált körül-
mények közt az érintettek számára kifejthetnénk véle-
ményünket. 

Az eseményen megjelent dr. Horváth Klára polgár-
mester is, aki biztosította a jelenlévõket arról, hogy az
önkormányzat ígéretéhez híven támogatja a szakosz-
tályt éves szinten mintegy 8 millió forinttal. Igyekezett
önbizalmat önteni a frissen igazolt és ez alkalommal
bemutatott új játékosokba. Mint mondta, minden Bá-
bolnán focizó játékosnak el kell hinnie, hogy tud úgy,
vagy még talán jobban játszani, mint ellenfele.

Szabó Ferenc sportegyesületi elnök is bizakodó a
labdarúgó szakosztályt illetõen. Úgy gondolja, a jelen-
legi gazdasági helyzethez mérten elégedettek lehetnek
labdarúgóik a támogatás mértékével, melynek nagy
részét az önkormányzattól kapják, kiegészítésként pe-
dig az IKR Zrt. szponzorálja a szakágat egy komolyabb
összeggel. Ezen kívül az utánpótlás korosztály számá-
ra nyílt, és nyílik ezután is lehetõség sporteszközök be-

szerzésére alapítványi támogatásból, de azt szeretné,
ha ez kiterjedne a felnõtt csapatra is.

Nagy László szakosztályvezetõ kicsit csalódott volt
az ankéttal kapcsolatban, hiszen arra számított, hogy
sok-sok véleményt összegezhet majd szurkolói oldal-
ról. Különösképpen az öregfiúk labdarúgói részérõl
várta volna az építõ jellegû kritikákat, ugyanis õk nem-
rég ígéretet tettek bizonyos fajta szakmai támogatásról.
A szakvezetõ arra kéri a bábolnai szurkolókat, értsék
meg, hogy amatõr együttesnek drukkolnak, melynek
tagjai munka mellett vállalnak közszereplést. Próbál-
ják õket úgy megérteni, keményen dolgoznak azért,
hogy némi örömet szerezzenek a pályára kilátogatók-
nak, mert szeretnének örömet szerezni, sportsikere-
ket hozni a bábolnai labdarúgás tablójára. A csapat
edzõje azt mindenképpen tudja garantálni, hogy játé-
kosai nem fogják becsapni a szurkolókat, minden
mérkõzésen maximális erõbedobással fognak küzde-
ni. Hogy ez nem lesz könnyû, azzal mindenki tisztá-
ban van, de a megyei elsõ osztályban mindenképpen
tisztes helytállást ígérnek.

SZURKOLÓI VÉLEMÉNYEK - szurkolók nélkül

Március igazán bõvelkedett sporteseményekben. A
szervezõk igyekeznek kihasználni a sportcsarnok adta
lehetõségeket, a sportolni vágyók pedig szívesen veszik
igénybe a fedett létesítmény nyújtotta védelmet. Az
asztalitenisz pedig valóban olyan sport, melynek szük-
sége van az idõjárási viszontagságok elleni védelemre,
kimondottan „teremsport”. Sokan ûzik odahaza,
kultúrházakban, kisebb helyiségekben, de amatõrök
számára kevés megmérettetési lehetõség nyílik. Ezért
volt egy évvel ezelõtt ötletes kezdeményezés Szilágyi
Ágnes részérõl a Házi Asztalitenisz Bajnokság megren-
dezése, melyet nem csupán egyszeri alkalomra ter-
vezett, hanem hagyományteremtõ szándékkal indított
útjára.

Ez évben is sikerült megfelelõ számú pingpongozót
a sportcsarnokba csábítani. A bábolnai játékosokon
kívül Tatáról, Budapestrõl, Sopronból, Gyõrbõl,
Kisigmándról és Tárkányból neveztek versenyzõk. A
sportcsarnok küzdõterén 4 asztalon, 4 kategóriában –
nõi egyéni, férfi egyéni, férfi páros és vegyes-páros -
küzdöttek a résztvevõk a csoportgyõzelmekért.
Csoportonként mindenki mindenkivel játszott, ahon-
nét az elsõ és második helyezett jutott a döntõbe. Ott
ismét körmérkõzésekkel döntötték el a helyezések
sorsát. A majdnem egész nap tartó bajnokság során
küzdelmes szetteket láthatott a közönség, a
versenyzõk remek csatákat vívtak egymással.

Az eredményhirdetésen Cseh László az Önkor-
mányzat Kulturális és Sport Bizottságának elnöke adta
át a díjakat. Minden szám elsõ három helyezettje ser-

legben részesült, és mindenki kapott egy emléklapot
is, mely a versenyen való részvételt tanúsítja. 

A  VERSENY  VÉGEREDMÉNYE
Nõi  egyéni  verseny: 1. Rabi Eleonóra; 2. Nemesné

Preiner Mária; 3. Pásztor Ágnes; 4. Szünstein
Krisztina; 5.  Szántó Zita; 6. Szabó Beáta

Férfi  egyéni  verseny: 1. Szünstein Róbert; 2. Senkál
Lajos; 3. Sipos István; 4. Szakács Árpád; 5. Révai Zsolt;
6. Szijártó Mihály

Férfi  páros  verseny: 1. Senkál Lajos, Szakács
Árpád; 2. Révai Zsolt, Sipos István; 3. Szijártó Mihály,
Nagy Zoltán; 4.  Polh Tamás, Szarka Péter; 5. Szakács
Péter, Szakács Barnabás

Vegyes-ppáros  verseny: 1. Szünstein Róbert,
Szünstein Krisztina; 2. Révai Zsolt, Rabi Eleonóra; 3.
Sipos István, Pásztor Ágnes; 4. Nemes Csaba, Nemesné
Preiner Mária; 5. Szabó Ferenc, Szabóné Jelen Ildikó

IIII..  HHáázzii  AAsszzttaalliitteenniisszz  BBaajjnnookkssáágg TEKE NB II –
a helyzet nehéz, de nem
kilátástalan, cél a tisztes

helytállás, a bennmaradás
A BSE NB II-es tekecsapat kissé „de-

pressziós hangulatban” kezdte tavaszi bajnoki
szezonját. Döntetlen, vereség, nehézkes gyõzelem,
majd egy rossz hangulatú csépi vereség után
Skuba István szakosztályvezetõnek igazán komoly
fejtörést okozott a játékosok között kialakult letört
hangulat. Viszont õk nem arról nevezetesek, hogy
problémáikat megoldatlanul hagyják. Még ha nem
is tudják professzionálisan feldolgozni a „pofono-
kat” – hiszen amatõr együttesrõl van szó, akik
munkájuk mellett, kedvtelésbõl ûzik e sportot -,
képesek bármikor talpra állni, és igazán megér-
demlik a sikereket.

A csépi kellemetlen vereséget követõen legé-
nyeink a Sárisáp együttesét fogadták. A Körmendi
Imrét sérülés miatt nélkülözõ csapatunk gyengén
kezdett, de küzdeni tudásból ismét jelesre vizsgá-
zott. A befejezõ emberek teljesítményének kö-
szönhetõen kiharcolták a döntetlent. Bábolna –
Sárisáp 4 : 4.

Tekéseink a XV. fordulóban az Oroszlány együt-
tesének otthonába látogattak. Az ellenfélrõl köztu-
dott, hogy szeretnének visszakerülni az NB I-be, és
ezért sok áldozatot meghoznak mind anyagi, mind
pedig sport-szakmai szempontból. Az eredmény
nem volt kétséges, de játékosaink nem adták kön-
nyen a gyõzelmet. Oroszlány – Bábolna 6 : 2.

Aztán a Dorog csapata látogatott Bábolnára.
Mindenki izgatottan készült a mérkõzésre azért is,
mert kitûnõ ifjúsági játékosunkat, Körmendi Im-
rét még mindig nélkülözni kényszerült együtte-
sünk. Viszont végre úgy alakultak a dolgok, ahogy
mi szerettük volna. Kezdõ és befejezõ játékosaink
jó formában voltak, és ha minimális fa különbség-
gel, de végre gyõzelmet arattak a bábolnai tekések.
Bábolna – Dorog 6 : 2.

Ezzel a BSE tekecsapata tizenhat forduló után
még mindig tartotta hatodik helyét.
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Január 20-tól egészen március 3-ig –
tehát közel másfél hónapon keresztül –
tartott az a labdarúgó-bajnokság, melyet
egy évvel ezelõtt Nagy László, a BSE jelen-
legi szakosztályvezetõje indított útjára az-
zal az elgondolással, hogy a környékbeli
alacsonyabb osztályú focicsapatok számá-
ra szabadtéri versenyzési lehetõséget biz-
tosítson a téli idõszakban. 

Az ötlet kitûnõnek bizonyult, hiszen a
mûfüves pálya adottságait idén tíz együt-
tes használta ki. Két csoportban, körmér-
kõzéses rendszerben küzdöttek egymás-
sal Ács, Bana, Bábolna, Gönyû,
Koppánymonostor – õk két csapatot is in-
dítottak -, Mindszentpuszta, Nagyszent-
jános, Szend és Tárkány labdarúgói. A
februári zord idõjárás közbeszólt ugyan
egy kicsit, de a keddi és csütörtöki fordu-
lókat rendre sikerült lebonyolítani. Szín-
vonalas, néha parázs mérkõzéseknek le-
hettek szemtanúi a nézõk, de minden
csapat betartotta a sportszerûség íratlan

szabályait, hiszen tudták, mindenki a ta-
vaszi bajnoki szezonra készülve játszik.

Az elõdöntõ és döntõ mérkõzésekre
március 3-án került sor. Elsõként a Bá-
bolna SE legénysége lépett pályára
Koppánymonostor ellen, õk az ötödik-ha-
todik helyért vívták ezt a meccset. Bábol-
nai gyõzelemmel a hazai csapat lett az
ötödik. Amint azt Nagy László, a torna
szervezõje, a BSE együttesének edzõje la-
punk számára elmondta, ezzel a helye-
zéssel – a nehézségeket figyelembe véve -
nem vallott szégyent a gárda. Végig esz-
közként, és nem célként tekintették ezt a
bajnokságot. Szerettek volna jobb ered-
ményt elérni, de ennél sokkal fontosabb
volt a bajnokságra való felkészülés.

A harmadik-negyedik helyért folyt Ács
– Szend rangadót ezúttal az ácsiak nyer-
ték, a döntõ mérkõzésen pedig a Bana –
Gönyû találkozón a banaiak bizonyultak
jobbnak, így õk nyerték a bajnokságot, és
a vándorkupát egy évig õrizhetik.

II. MÛFÜVES LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG - 
Bana vitte el a kupát, Bábolna beérte az ötödik hellyel
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A dobogó második fokára Gönyû csapata állhatott fel

A bajnokság gyõztese Bana gárdája

A bronzérmes Ács együttese

A negyedik helyezett Szend csapata

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY
– új edzõvel új csapatszellem, reméljük késõbb

majd eredményesen
A tizenhatodik fordulóval március 15-én elkezdõdött a megyei I. osztályú labda-

rúgó-bajnokság. Együttesünk a tizenharmadik helyrõl gyürkõzhetett a küzdelmek-
nek új edzõ – Nagy László – irányításával és négy új játékos részvételével. Sajnos né-
hányan hiányoznak a tavalyi csapatból. Volt, aki nem óhajtott a BSE tagja maradni,
de van olyan is, aki sérülés miatt kénytelen kihagyni a szezon nagy részét. Komoly
érvágás, de amint azt Nagy László úrtól megtudtuk, igyekeznek minden akadályt
legjobb tudásuk szerint venni, és ha lehet, a bajnokság végén a megye élvonalában
végezni.

Elsõ mérkõzésükön legényeink mindjárt az éllovas Zsámbék otthonába látogat-
tak. A szakvezetõ elmondása alapján döntetlennel is végzõdhetett volna a mérkõzés,
ha játékosaink tudomásul veszik, a játék addig tart, amíg a játékvezetõ le nem fújja
a meccset. Pillanatnyi kihagyásokat követõen az elsõ és második félidõ utolsó per-
ceiben kaptuk a gólokat. Zsámbék – Bábolna 2 : 0.

Végre az elsõ tavaszi hazai mérkõzésnek szurkolhattak azok, akik kilátogattak a
Bábolna – Komárom rangadóra. Hajtós, küzdelmes mérkõzés volt ez, látszott a bá-
bolnai focistákon, hogy gyõzni szeretnének. Hiába védekeztünk kitûnõen, támadó-
játékunk rendszerint felmondta a szolgálatot az ellenfél tizenhatosának vonalán.
Bábolna – Komárom 0 : 0.

Március 29-én ismét idegenbe látogattak labdarúgóink. Most is nehéz ellenfél ju-
tott, ezúttal a második helyezett Tokod együttese. Újból vereség, de a csapat vezetõi
és játékosai azonban bizakodóak, hiszen még ezután is megtartották tizenharmadik
helyüket, és a következõ ellenfél hazai környezetben a Lábatlan gárdája. Tokod –
Bábolna 2 : 0.

www.btv.hu



Mátray-Ház Kupa elnevezéssel nem
elõször rendeznek kézilabdatornát Bábol-
nán. Az említett támogatónak köszönhe-
tõen immár ötödik alkalommal adhattak
egymásnak randevút március 14-én nõi
kézilabdázók, elsõsorban a megyei elsõ
osztályú bajnokságból. 

Ezúttal a hazai csapat mellett Baj, Lá-
batlan, és Gyõrbõl az Audi ETO serdülõ II.
együttese vett részt a kupán. 

A megyei bajnokság tavaszi szezonját
megelõzõ felkészülés egyik fontos állomá-
sán minden csapat a legjobbját igyekezett
nyújtani. Presztízscsaták, remek mérkõ-
zések, felszabadult, könnyed játék és ki-
tûnõ, baráti hangulat jellemezte az egész
tornát. 

A bábolnai lányok a téli bajnoki szü-
netben három elõkészületi tornán vettek
részt, és szinte száz százalékos teljesít-
ménnyel mindet megnyerték. Pannon-
halmáról és Bajról is elhozták a legfénye-
sebb trófeát, de hazai környezetben is a
legjobbat nyújtották. Mindez, és az új csa-
patfelállás kitûnõ elõjel volt az új bajnoki
idényre.

Szabó Ferenc edzõ elégedett a felké-
szüléssel. A tél folyamán olyan csapatot
sikerült összekovácsolni, melyben a cse-
repad már nem a tartalék, vagy a kény-

szerû helyettesítést jelenti. Olyan játéko-
sok várnak játékra, akik azonos, vagy kö-
zel azonos teljesítményre képesek az ép-
pen pályán lévõkkel. Minden poszton
megvan a helyettesítõ ember, aki alig vár-
ja, hogy bizonyíthasson. A Mátray-Ház Ku-
pán bizonyítottak is, hiszen mindenki já-
téklehetõséget kapott annak érdekében,
hogy majd a bajnoki fordulók során a leg-
jobbat tudják nyújtani. Szabó Ferenc úr
ezúton is szeretné kifejezni köszönetét a
Mátray házaspárnak azért, hogy éveken
keresztül támogatják a bábolnai kézilab-
dázást. Mint mondta, ez nagyon fontos,
ugyanis az ilyen tornák során lehet fel-
mérni egy csapat lehetõségeit, olyan dol-
gokat kipróbálni a játék során, melyeket a
bajnoki mérkõzések alkalmával nem len-
ne szerencsés megtenni.

A fõ támogató képviseletében ezúttal
Mátray Magdolna, valamint lánya és uno-
kái vettek részt a rendezvényen. Lapunk
számára elmondta, miért is tartják fon-
tosnak a helyi kézilabdázás támogatását.
Fiatalabb korukban – férjével, dr. Mátray
Árpáddal együtt – mindketten aktívan
sportoltak, igaz, különbözõ sportágakban.
Magdolna súlylökõ bajnok volt, késõbb
kézilabda kapusként remekelt, Árpád pe-

dig versenyszerûen teniszezett, valamint
õ is kézilabda-hálóõr szerepben ûzte e re-
mek sportot. Neducza Zora volt, aki an-
nak idején a Mátray-Ház aktív tanulója-
ként, és a BSE kézilabda kapusaként fel-
hívta figyelmüket a támogatás fontosságá-
ra, mely felhívás nyitott kapukra talált. A
Mátray házaspár örömmel kezdett támo-
gatni olyan sportágat, ahol bábolnai lá-
nyok, asszonyok áldozzák idejüket olyan

kemény sportnak, mint a kézilabda. Most
külön öröm volt Magdolna számára, hogy
unokái – bár némi távolságtartással ér-
keztek a sporteseményre – sok-sok él-
ménnyel gazdagabban távoztak a rendez-
vényrõl. A Mátray-Ház Kft. az öt év tapasz-
talatai alapján úgy gondolja, ha anyagi le-
hetõségeik engedik, minden évben támo-
gatják majd a bábolnai kézilabdázást.

2009. április 23. oldal
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A kupa gyõztese Bábolna együttese

Lábatlan

Audi ETO Serdülõ II.

Baj KSE

KÉZILABDA – tehetségbõl, játékstílusból jeles,
a többi már nem a lányokon múlik

Beindult a megyei kézilabda szezon is a hölgyek számára, melynek elsõ állomásán a
BSE kézilabdázói akár hengerelhettek volna a Környe együttese ellen. Õk az évek folya-
mán mindig komoly ellenfélnek számítottak, elõfordult idegenben egy-két gólos vereség
tõlük, azonban most hazai pályán velük kezdtek lányaink. Együttesünk gyorsan feloldó-
dott, és végig kezében tartotta a mérkõzés irányítását. A cserepadon ülõ megfelelõ szá-
mú és tudású játékosnak is köszönhetõen a kissé tartalékosan kiálló ellenfelet magabiz-
tos játékkal múlta felül csapatunk. A két együttes közti különbséget a mostani eredmény
nem tükrözi, hiszen rengeteg hazai helyzet maradt kihasználatlanul. Bábolna – Környe
26 : 20.

Második fordulóban Kisbérre látogattak a BSE kézilabdázói. Az ellenfél évek óta is-
mert  olyan együttes, melyet néha megverünk, néha pedig kikapunk tõlük. A kisbéri lá-
nyokról köztudott, hogy oroszlánként küzdenek gyõzelmükért, kivált hazai pályán. Most
is ez történt, csak egy cseppet durvább formában. A lányok elbeszélései alapján a dur-
vaság kifejezés enyhe ahhoz képest, ami a pályán folyt. Mindehhez a két játékvezetõ is
hajlandó volt asszisztálni, így a meccsen megszerzett három gólos vezetést két gólos hát-
rányra váltottuk. Kisbér – Bábolna 23 : 21.

www.btv.hu
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Elsõ alkalommal került megrende-
zésre településünkön Szilágyi Ágnes öt-
lete nyomán és szervezõmunkája ered-
ményeképpen a „Szépkorúak” Focitor-
nája elnevezésû sportesemény.

A rendezvény komoly elõkészítõ
munkával járt mivel 40 év feletti játéko-
sok részére került megrendezésre a fo-
citorna, de mint kiderült, ebben az élet-

korban is sokan ûzik e közkedvelt spor-
tot. 

Március 21-én aztán négy csapat
részvételével indult útjára a torna. A já-
tékosok nagy elszántsággal és gyõzni
akarással vették az akadályokat, melyen
a sportszerûség játszotta a fõ szerepet. A
körmérkõzéses lebonyolításnak kö-
szönhetõen izgalmasan alakult a torna

végjátéka. Az utolsó mérkõzés döntötte
el az elsõ három helyezés sorsát, ugyan-
is két mérkõzés után egyforma pontszá-
mot ért el három csapat. A szerencsé-
sebb nyert, pedig Bábolna már 4 : 0-ra
is vezetett Kisbér ellen. A második fél-
idõben az ellenfél szépíteni tudott, sõt
megfordította az eredményt, amely elsõ
helyezést jelentett számukra. A jó han-

gulatú, sportszerû mérkõzéseken a já-
tékosok és a szurkolók is jól érezték
magukat. Ezt a kezdeményezést folytat-
ni kívánják a csapatok, és a szervezõ
egyaránt. 

A mérkõzéseket követõ eredmény-
hirdetésen mind a négy csapat oklevél-
ben és serlegekben, valamint értékes
ajándékokban részesült.

A képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára
a kisbériek állhattak fel, második he-
lyen Szõny együttese végzett, harmadik
helyezett a Bábolna, negyedik pedig a
Naszály csapata lett.

Díjazták a legjobb kapust (Tóth Jó-
zsef Bábolna), a gólkirályt (Végh Tibor
Kisbér), és külön díjat kapott a két leg-
idõsebb, 60 év feletti játékos:  dr. Fehér
Péter a Bábolna, és Sós Mihály a Na-
szály csapatából. 

A díjakat Bierbauer Imre alpolgár-
mester és Popovics György a KEM Ön-
kormányzat képviselõje adta át. 

EREDMÉNYEK:
Bábolna – Naszály 4 : 1
Kisbér – Szõny 3 : 2
Bábolna – Szõny 2 : 4
Naszály – Kisbér 0 : 3
Szõny – Naszály 2 : 0
Bábolna – Kisbér 4 : 5

GÓLLÖVÕK
Bábolna: Tornyos 1, Nagy László 1,

dr. Fehér Péter 1, Földes József 1, Hajdu
Tibor 4, Molnár 1, Róth 1

Kisbér: Végh T. 5, Gyepes 2,  Jónás 1,
Hegedûs 2

Naszály: Cucik 1
Szõny: Németh 2, Soós 3, Szijj D. 2,

Marsal 1
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Az elsõ helyezett Kisbér csapata

A harmadik Bábolna csapata lett

Legjobb kapus Tóth József (Bábolna)

A torna egyik legidõsebb játékosa Fehér Péter (Bábolna)

Második helyen Szõny együttese végzett

Negyedik Naszály

Gólkirály Végh Tibor (Kisbér)

A torna másik legidõsebb játékosa Sós Mihály (Naszály)
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