
BÁBOLNAI

XXI. ÉVFOLYAM
5. SZÁM
2010. MÁJUS

www.btv.hu AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

ÁTADTÁK  AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONTOT
A szalagot Czunyiné dr. Bertalan Judit és dr. Horváth Klára

segítségével Kocsis Gábor jegyzõ vágta át
Tudósításunk a 2. oldalon

A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN
A Föld Napján városunk apraja-nagyja tisztább környezetünkért

tevékenykedett.
Lapunkban képekben számolunk be az eseményekrõl.

15 ÉVES A CSEPEREDÕK
NÉPTÁNC EGYESÜLET

Tudósításunk a 7. oldalon

A BSE tekézõi az NB I-ben
(Cikkünk a 24. oldalon.)



2. oldal 2010. május

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Április 22-én ünnepélyes keretek között
hivatalosan is átadták a mintegy 113 millió
forintos pályázati pénzbõl, kívül-belül fel-
újított bábolnai Egészségügyi Központ épü-
letét. A most átadott épület még az 1980-as
években épült, így a közel 30 esztendõs
használat során annak állapota jelentõsen
romlott, elsõsorban ezért volt szükség a
központ egészének teljeskörû felújítására: a
tetõburkolat, a csapadékvízelvezetõ-rend-
szer-, és a nyílászárók cseréjére, valamint a
külsõ burkolat felújítására. Ezen túlmenõ-
en az egész épület akadálymentesítése is
megoldódott. Ennek keretében egy min-
denki által használható lift is beszerelésre
került, amelynek segítségével a mozgáskor-
látozottak is gond nélkül vehetik igénybe az
elsõ emeleten mûködõ szakellátásokat.
Ezen túlmenõen szintén felújításra került a
belsõ terek mindegyike, valamint a fûtés-,
és a világítási rendszer is korszerûsödött. 

A pályázat keretében mintegy 20 millió
forintos eszközbeszerzés is megvalósult.
Bábolna Város Önkormányzata az alapellá-
tó orvosokkal és a szakellátó orvosokkal
egyeztetve vásárolt olyan orvosi és számí-
tástechnikai berendezéseket, melyek a min-
dennapi munkát segítik. 

Az ünnepségen beszédet mondott Bábol-
na polgármestere, dr. Horváth Klára, vala-
mint Czunyiné dr. Bertalan Judit, a körzet
újonnan megválasztott parlamenti képvise-
lõje is, aki lapunk számára elmondta: mint
vidéken élõ képviselõ rendkívül fontosnak
tartja az ilyen és ehhez hasonló, életkörül-
mény javító beruházások megvalósítását.
Kiemelte, hogy a település önkormányzata
milyen anyagi hozzájárulást biztosított a
projekthez, amely a kistérségen belüli
egészségügyi szolgáltatásban egyfajta hi-
ánypótló szerepet tölt be. Továbbá az is lé-
nyeges szempont – folytatta a képviselõ asz-

szony -, hogy az itt dolgozók munkakörül-
ményei és a betegek ellátásának körülmé-
nyei javultak.

Dr. Horváth Klára polgármester az ellá-
tás körülményeinek javulása mellett azt is
fontosnak tartja, hogy az épület hõszigete-
lése folytán jelentõs rezsiköltséget takaríta-
nak majd meg, a fûtésszámlák összege csök-
kenni fog. Hangsúlyozta, hogy a Bábolnai
Egészségügyi Központ valójában kistérségi
egészségügyi központ, hiszen a környezõ te-
lepülésekrõl is járnak ide betegek szakellá-
tásokat igénybe venni. Bábolna Város Ön-
kormányzata tisztában van ezzel a helyzet-
tel, tudja azt, hogy fontos, önként vállalt fel-
adata a szakellátások támogatása. Ezért
döntöttek úgy, hogy a Kardirex Kft. Bábol-
nán veszteséges egészségügyi szakszolgálta-
tásit – amit az állam nem finanszíroz kellõ
mértékben – további 19 millió forinttal tá-
mogatják.

Átadták a megújult Egészségügyi Központot
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Szent Györgyöt legtöbben
szobor alakként ismerjük. Õ
az a védõszent, akit általá-
ban lándzsával a kezében
egy sárkány fölött diadal-
maskodva ábrázoltak a kü-
lönbözõ korok mûvészei.
Kardforgató képességének,
hõsiességének és nem utolsó
sorban rendíthetetlen hité-
nek köszönhetõen ma õt te-
kintik a katonák legfõbb pat-
rónusának.

E tulajdonságai miatt vá-
lasztotta városunk példaké-
pül a kappadókiai szentet,
amikor díjat hozott létre,
amellyel a bátorságot és
helytállást kívánta jutalmaz-
ni. 

Immár hagyomány, hogy
Szent György napján a pol-
gárõrök, önkéntes tûzoltók
és a rendõrök legjobbjai ki-
tüntetést vehetnek át a pol-
gármestertõl. Idén sem volt
ez másként. Egy hangulatos,
szinte baráti találkozó kere-
tében dr. Horváth Klára kö-
szöntötte a megjelenteket, s
vette sorra a testületek áldo-
zatos munkáját. Elsõként a
polgárõrök tevékenységérõl
beszélt. Kiemelte, hogy kivá-
lónak tekinthetõ a rendõrség
és a polgárõr egyesület
együttmûködése. Ugyanak-
kor példaértékû magatartás-
nak nevezte azt is, hogy a
polgárõrök társadalmi mun-

kában védik közbiztonsá-
gunkat, értékeinket.

A sorban ezután a tûzol-
tók következtek – akik
ugyan hivatalosan Szent Fló-
rián napján (május 4.) tart-
ják ünnepüket, de bátorság
és helytállás tekintetében
mindenképpen méltó „baj-
társaik” a rendõröknek és a
polgárõröknek. Állóképes-
ség, fegyelem, megbízható-
ság és pontosság jellemzi az
e hivatást választókat – ösz-
szegezte a tûzoltók ismérveit
a polgármester. 

Végül a közelmúltban
megalakult Ács-Bábolna
Rendõrõrs mûködésérõl
esett szó. Dr. Horváth Klára
örömmel jegyezte meg, hogy
a fokozott rendõri jelenlét-
nek köszönhetõen jelentõ-
sen csökkent városunkban a

bûncselekmények száma, ez
pedig azt jelenti: komoly
visszatartó ereje van az ut-
cán rendszeresen járõrözõ
egyenruhásoknak.” Jelenlé-
tük, maga a bûnmegelõzés!”
– summázta elégedetten a

rendvédelmi szerv tevékeny-
ségét a szónokló polgármes-
ter.

A Szent György napi talál-
kozón hagyományosan be-
széddel köszönti a város elsõ
embere a meghívottakat, de
az is hagyomány, hogy a tes-
tületek legjobbjait kitünte-
téssel ismerik el. Idén a pol-
gárõr egyesületbõl Horváth
Sándor, az önkéntes tûzol-
tók közül pedig Buza Gábor
vehette át az önkormányzat
emléklapját. Az Ács-Bábol-
na Rendõrõrs testületileg
kapott jutalmat, nevükben
Rohonczi Tamás megbízott
õrsparancsnok vette át a
képviselõ-testület által ado-
mányozott digitális fényké-
pezõgépet.

- bm -

A sárkánytól a digitális fényképezõgépig

Horváth Sándor polgárõr

Buza Gábor önkéntes tûzoltó Ács-Bábolna Rendõrörs nevében Rohonczi Tamás vette át a jutalmat
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍRADÓ

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2010. április 8-án 17 órai kezdettel

rendkívüli testületi ülést tartott.
1. napirendi pont keretében a márciusi Képviselõ-testületi hatá-

rozatra válaszként érkezett MNV Zrt-s tájékoztatás kapcsán a
Képviselõ-testület megerõsítette az érintett földterületek ismételt
vagyonkezelésbe vételével kapcsolatos szándékát, azzal, hogy a té-
rítés ellenében történõ vagyonkezelésbe vétellel kapcsolatos egyez-
tetésekre adott felhatalmazást a polgármesternek.

2. egyebek napirendi pontban elõször a kerékpárút pályázattal
kapcsolatos döntés meghozatalára került sor, ezután területcseré-
vel kapcsolatos kérelemrõl, ingatlanvásárlási kérelemrõl, névhasz-
nálati kérelemrõl döntött a Képviselõ-testület. Tájékoztatás hang-
zott el a Bábolna határában épülõ szélerõmû parkról, és képviselõi
indítványra a közcélú térrel kapcsolatos lakossági megkeresés meg-
vitatására is sor került.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2010. április 15-én 17 órai kezdettel

ismét rendkívüli testületi ülést tartott.
1. napirendi pont keretében a képviselõk hosszas tanácskozás

után szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg a Pettkó-Szandtner Ti-
bor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium Önkormányzati fenntar-
tásba vételével kapcsolatban.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
2010. április 29-én 17 órai kezdettel

rendes testületi ülést tartott.
1. napirend keretében a két ülés között történt eseményekrõl, a

lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott dönté-
sekrõl szóló tájékoztatást hallgatta meg a Képviselõ-testület. 

2. napirendi pont keretében a 2009. évi költségvetés teljesítésé-
rõl, pénzmaradvány megállapításáról, könyvvizsgálói jelentésrõl és
a zárszámadásról határozott a Képviselõ-testület.

3. napirendi pont keretében a helyi vagyonrendelet módosításá-
ra, a vagyonnyilvántartás aktualizálására került sor. 

4. napirendi pont keretében Szociális Szolgáltatási Koncepció
felülvizsgálására és aktualizált változatának elfogadására került
sor.

5. napirendi pont keretében a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szol-
gáltató Kft.  beszámolójának megtárgyalására és elfogadására ke-
rült sor.

6. napirendi pont keretében a Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.
beszámolójának megtárgyalására és elfogadására került sor.

7. napirendi pont keretében a Bábolnai Gyógyfürdõ Ingatlanfej-
lesztõ, Beruházó Kft.  beszámolójának megtárgyalására és elfoga-
dására került sor.

8. napirendi pont keretében a Kukorica Fesztivál meleg-és hi-
degkonyhai vendéglátásra beérkezett pályázatot bírálta el a képvi-
selõ-testület és úgy döntött, hogy 2010. évben a V.E.SZ Kft. részé-
re biztosít lehetõséget a vendéglátó tevékenység lebonyolítására.

9. napirendi pont keretében a Darányi és Farkaskút pusztai laká-
sok vízmérõvel való ellátásáról döntött a képviselõ-testület a Bá-
bolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.  által készített elõter-
jesztés alapján. 

10. egyebek napirendi pont keretében a Bábolnai Alapszolgálta-
tási Központ alapító okiratának módosítására került sor, közbe-
szerzési pályázatok nyertesének kiválasztásáról döntött a képvise-
lõ-testület, végül a Nemzeti Vágtával kapcsolatos tájékoztató hang-
zott el.

Döntött továbbá a testület a termálkutak vizsgálatára érkezett
plusz finanszírozásról, valamint a márciusi képviselõ-testületi ülé-
sen napirendrõl levett rendezési terv módosításról.

Bábolnán zökkenõmentesen és problémák nélkül zajlott a 2010.
évi országgyûlési választás április 11-én. Kocsis Gábor jegyzõtõl ka-
pott információk szerint az általános iskola épületében négy szava-
zókörben adhatta le voksait településünk 2 998 szavazásra jogosult
polgára. 1 743-an éltek szavazati jogukkal, közülük 8 fõ volt az iga-
zolással szavazó. Ez 58 %-os részvételi arányt jelent, ami picivel ke-
vesebb az országos átlagnál és a négy évvel ezelõttitõl is valame-
lyest elmarad. 

A legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP jelöltje és listája kapta.
Czunyiné dr. Bertalan Juditra 863-an adták voksukat, mellyel az el-
sõ fordulóban mandátumot szerzett, a gyõztes pártra pedig 807-en
szavaztak. Az országos átlaghoz képest Bábolnán jobban szerepelt
az MSZP jelöltje Keleti György, aki 610 szavazatot mondhat magá-
énak, és pártja is hasonlóan teljesített mintegy 30 %-os eredmény-
nyel. 

Az országos eredményekhez képest településünkön az LMP
megelõzte a Jobbik-ot, még ha csak egy százalékkal is. 

Bábolnán tehát sikeres és eredményes volt az országgyûlési vá-
lasztás elsõ fordulója, így nem volt szükség második körre.

Sikeres és eredményes választás
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LAKOSSÁGI FÓRUM
az új hulladékgyûjtési rendszerrõl

Bábolna Város Önkormányzata a
márciusi képviselõ-testületi ülésen ígé-
retet tett arra, hogy lakossági fórumon
igyekszik választ keresni az új hulla-
dékgyûjtési rendszerrel kapcsolatos
kérdésekre. A Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft-vel való egyeztetések
után a fórumra április 27-én délután
került sor a Városháza nagytermében.

Szabó Sándor, a cég hulladékgazdál-
kodási ágazatvezetõje tájékoztatta az
egybegyûlteket és a televízió nézõit a
szelektív hulladékgyûjtés lényegérõl,
annak fontosságáról és a nagytérségi
hulladékgazdálkodási projekt jelenlegi
helyzetérõl. Mint mondta, a szelektív
gyûjtés legfontosabb eleme, hogy már a
hulladék keletkezésének helyén vá-
lasszák szét a szerves és egyéb anyagú
szemetet, tehát a háztartásokban kez-
dõdjék meg a válogatás. A szerves hul-
ladék a barna fedelû gyûjtõedénybe ke-
rül, melyet a szolgáltató hetente szállít
el. Ezenkívül lehetõség van a különbö-
zõ újrahasznosítható hulladékok elhe-
lyezésére egyrészt az öt gyûjtõszigeten,
valamint a hulladék udvarban, ami Bá-
bolna és Bana közt található a szenny-
víztisztító telep szomszédságában. A
hulladékudvarban kötelezõ a hulladé-
kok szelektív módon történõ elhelyezé-
se. Az elhelyezés jogosultságát igazolni
kell, melyhez a Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft. által az ügyfél részére
kibocsátott, a közszolgáltatásról szóló
hulladékgyûjtési számla és a lakcím-
kártya együttesen szolgál. A szigeteken
négy „frakcióban” helyezhetik el a pa-
pír, a fém, az üveg és a mûanyag sze-
metet, a hulladékudvarban pedig tíz fé-
le hulladék befogadására van lehetõ-
ség. Ami ezeken kívül megmarad, ke-
rülhet a szürke fedelû kukába, melyet a
szolgáltató kéthetente szállít el. Szabó
úr azt is fontosnak tartotta elmondani,
hogy a rendszert már négy éve tesztel-
ték két településen, és az itt szerzett ta-
pasztalataik alapján alakították ki a je-
lenlegi szisztémát. 

Az anyagi oldalát tekintve Szabó
Sándor elmondta, hogy 2010-ben még
egységes díjat kell fizetni az elszállítá-
sért, a szelektív díj – tehát az elszállítá-
sok gyakoriságán alapuló díjfizetés –
majd 2011 januárjától valósul meg. Azt
is kiemelte, hogy tavalyi évben díjat

emeltek, amely jóval magasabb a ko-
rábbiakénál, de ha megnézzük, még
mindig jelentõsen alacsonyabb más
szolgáltatók díjainál. A díjtételeket
részben azért is kellett így alakítaniuk,
mert a projekt megvalósítása közben a
pályázat kiírója is jelentõs anyagi vál-
toztatásokat eszközölt több ízben is,
ami 10%-ról mintegy 30%-ra emelte a
pályázati önrészt. De még így is igye-
keztek a lehetõ leghumánusabban el-
járni a díjtételek kialakításánál. 

Az ágazatvezetõ úr ezt követõen
szólt a Gyõrben üzemelõ hulladékke-
zelõ központ mûködésérõl, majd lakos-
sági kérdések hangzottak el. Elsõsor-
ban a hulladék elszállításának díjával
foglalkoztak, melyet lakosaink arányta-
lanul magasnak tartanak, míg azt gon-
dolják, hogy a Gyõri Kommunális Szol-
gáltató Kft-nek az újrahasznosítható

hulladékokból jelentõs nyeresége szár-
mazik. Szabó Sándor úr cáfolta ezt az
elképzelést. Természetesen szert tesz-
nek bevételre, de ez csupán költségeik
egy részét fedezi. Szabó úr a továbbiak-
ban részletesen ismertette az új hulla-
dékgazdálkodási rendszer összetett
pénzügyi elemeit. Több kérdést tettek
fel lakosaink a hulladékok fajták sze-
rinti elhelyezésével, illetve a hulladék-
udvar mûködésével kapcsolatban.

Amennyiben részletekbe menõen is
szeretnének tájékozódni a lakossági fó-
rumon elhangzottakról, interneten
megtekinthetik a www.btv.hu web-
oldalon Adásaink menüpont alatt.

Újságunk mellékleteként újból meg-
jelentetjük azt a tájékoztatót, melybõl
részletesen megtudhatják a hulladékok
elhelyezésének módját és lehetõségeit. 

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
elérhetõségei:

Cím: Gyõr, Kálvária u. 4-10.
Levélcím: 9002 Gyõr, Pf.: 78.

Tel.: 96/516-600, 516-606, 516-613,
516-614

komszol@komszol.hu

www.komszol.hu

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
hulladékudvar (szennyvíztisztító mögött)

nyitva tartása:

SZERDA: 10-tõl 18 óráig

SZOMBAT: 10-tõl 14 óráig
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Föld Napja városunkban
Április 22-én a Föld Napját ünnepeltük. Elsõsorban

környezetünk rendbetételével, hulladékgyûjtéssel.
Ezúttal iskolások, óvodások, közmunkások, hivatali
dolgozók, és több bábolnai cég is kivette részét az
akcióból.

Nagy Károly településgazdától kapott információk
szerint idén 449 fõ 228 zsák szemetet gyûjtött
Bábolnán az akció során, ami hozzávetõlegesen
megfelel a korábbi években gyûjtött mennyiségnek.

A Som-Tan Kft. is az akció rendszeres résztvevõje. 
A cég 10 dolgozója munkahelyük környezetének megtisztítását vállalta,

ami a szárítók és a malomépület környékét jelentette. 

Az IKR Zrt. 50 fõvel vett részt a szemétgyûjtési akcióban. Õk a Bábolna
és Nagyigmánd közötti útszakaszt és annak környezetét takarították.

A lovasiskolások ez évben 30 diákkal vettek részt az akcióban. 
Iskolájuk környezetét, a bemutató tér és a lovaspálya nagy részét valamint

a Bábolnáról Kisbábolnára vezetõ út környékét tették tisztává.

Az általános iskolások amellett, hogy játékos programokon bõvítették
környezettudatos szemléletüket, az iskola környékét, valamint a

„Barackos” és a Banai úti lakóövezet utcáit tisztogatták. 330 tanulóval õk
kapták a legnagyobb területet.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. két dolgozója serénykedett 
elsõsorban az arborétum környékének, a Kisfaludy lakótelep 

és a Csikótelepi út teljes hosszának megtisztításában. 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói is lelkes közremûködõk, ha a város 
tisztaságáról van szó. Ez alkalommal heten takarították az úgynevezett

„16-os” utcáit egészen a Rózsaerdei lakótelepig.

Településünk közmunkásai a város minden területén szorgoskodtak. 
Tíz emberrel a legtöbb hulladékot gyûjtötték zsákokba az árokpartokról,

az autópálya felõl bevezetõ út mellõl, és Bábolna sok-sok pontjáról.



Április 29-én a Táncmûvészet világnapján egy nem-
zetközi nyelv elõtt tisztelgünk, amelyet Földünk min-
den táján megértenek. Bábolnán is van mit és kiket
ünnepelni, hiszen a Cseperedõk Néptánc Egyesület
már sok száz alkalommal bûvölte el fellépéseivel a he-
lyi publikumot. Sõt, igazi „világjárókként” mindenfelé
vastapsot arattak, hírnevet szereztek elõbb maguknak,
aztán a városnak. Ám, mindig visszatértek kiinduló-
pontjukra, hogy táncukkal örömet szerezzenek ne-
künk – mondta köszöntõ beszédében dr. Horváth Klá-
ra polgármester azon az ünnepi gálán, amelyet a Cse-
peredõk Néptánc Egyesület megalakulásának 15. év-
fordulója alkalmából rendeztek.

A kerek évforduló természetesen az eddig elvégzett
munka értékelésére, és a jövõ latolgatására késztette
az egyesület két vezetõjét: Bors Erikát és Török Sán-
dort. A mûvészeti vezetõként tevékenykedõ házaspár
szeretettel emlékszik vissza a kezdetekre. Bors Erika, a
Bábolnán 25 esztendeje tanító pedagógus, tizenöt év-
vel ezelõtt végzett el egy néptánc-tanfolyamot Székesfe-
hérváron. Ott ismerkedett meg élete párjával, aki kez-

detben csak megfigyelõként, meglátásaival nyújtott se-
gítséget az akkor még névtelen táncegyüttesnek. 

Apropó, névválasztás. – Egy próbán vetõdött fel a
gondolat, hogy valamilyen nevet is kellene adnunk az
együttesnek. A sokféle variáció közül azonban min-
denkinek a Cseperedõk elnevezés tetszett a legjobban,
így ezt vettük fel – emlékszik vissza Bors Erika a tör-
téntekre.

A Cseperedõk aztán idõközben felcseperedtek. A
rendszeres próbákkal járó munkába természetesen
hamarosan bekapcsolódott a 17 éves kora óta néptánc
oktatással foglalkozó Török Sándor is. Mint mondja,
sikerük titka abban rejlik, hogy szívvel-lélekkel adják
át tudásukat a fiataloknak. Módszerük az, hogy elõbb
megszerettetik a gyerekekkel a mozgást, a népi kultú-
rát, s ez a gyakorlattal karöltve szinte már magától „ki-
termeli” a tánctudást.

Az évfordulók mérföldkövek. Legalább annyira
szólnak a múltról, mint a jövõrõl. Ez utóbbi pedig szá-
mos tennivalót tartogat a házaspár számára. A közeljö-
võ legfontosabb feladata korántsem szakmai, sokkal
inkább logisztikai felkészülést igényel. Meghívást ka-
pott ugyanis az egyesület a finnországi Tamperében
rendezendõ nemzetközi táncfesztiválra. Ez ugródeszka
lehet a táncosok számára, a vezetõségnek pedig ko-
moly kihívást jelent az útiköltség elõteremtése. A ne-
hézségek ellenére bíznak abban, hogy a támogatók se-
gítségével részt vehetnek azon a gálán, ahol három
ezer táncos, negyven ezer nézõ elõtt mutathatja be tu-
dása legjavát.

A holnap azonban az utánpótlás tekintetében is fej-
törést okoz az egyesületnek. Az országos tendenciák-
hoz hasonlóan Bábolnán is egyre fogy a gyermeklét-
szám. A nagyvárosoktól eltérõen településünkön nem
válogatás útján kerülnek a kicsik a táncosok közé. Itt
nem elsõsorban a tudáson, inkább az elszántságon, ki-
tartáson van a hangsúly. Éppen ezért – Bors Erika sze-
rint – a gyerekek egymást segítve, valódi közösséget al-
kotnak. Párja pedig úgy látja, a népi kultúra megsze-
rettetése elsõ sorban a szülõi indíttatáson múlik, hi-
szen õk hozzák le elõször a próbákra az óvodásokat,
kis iskolásokat.

Tizenöt esztendõ alatt a Cseperedõk valóban felcse-
peredtek. Az egykori kislányok és kisfiúk már a mai
kislányokat és kislegényeket avatják be a tánclépések
rejtelmeibe. – Két nevet mindenképpen szeretnék
megemlíteni az elmúlt másfél évtized gárdájából –

mondja Bors Erika. – Szakál Dettiét és Szedlacsek Dé-
nesét. Õk ketten alapító tagok és ma is az együttesben
táncolnak. A rangidõs Detti – Trescsik Hannával és
Szakál Mátéval együtt – a legkisebbeket, míg
Szedlacsek Dóra a már kissé rutinosabb középsõ cso-
portot terelgeti a néptánc útján. Talán rájuk bízhatják
majd a következõ táncos generációt, hiszen az egyesü-
letet irányító házaspár lassanként visszavonul a taní-
tástól. Ahogy mondják: átadják a stafétabotot, az okta-
táshoz magukban kedvet és energiát érzõ fiataloknak. 

A szervezettõl azonban korántsem vesznek búcsút.
Nagy terveik vannak.

– Szeretnénk az egyesület tevékenységét a jövõben
kibõvíteni. A jelenlegi néptánc mellé palettánkra felke-
rülne a kézmûvesség és a hagyományápolás is –
mondja Török Sándor, aki hisz abban, hogy néhány év
múlva már országos, sõt akár nemzetközi szinten is el-
ismert szervezetként jegyezik majd a Cseperedõket.

Addig azonban kemény munka, rengeteg próba és
gyakorlás vár a csoportra. Ám, miért is lenne ez más-
ként, hiszen minden színpadra lépésükkel, mozdula-
tukkal Kodály Zoltán hitvallását igazolják: „Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre el-
párolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.”

-  bakos  mónika  -  
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Aki magára gondol, az ültet egy virágot,
aki gyermekére gondol, az ültet egy fát –
tartja a mondás. E logika fedezhetõ fel a
Gemenc Zrt. azon kezdeményezésében,
amelyet a közelmúltban indított útnak a
társaság.

A program lényegét magában foglaló
„Minden születendõ gyermeknek ültessünk
egy fát!” elnevezésû országos akcióhoz Bá-
bolna Város Önkormányzata is kapcsoló-
dott. Amint azt lapunknak Berkesné Szûcs
Ágnes, a Szociális Alapellátó vezetõje el-
mondta, a többcélú kezdeményezés egy-
részt a fiatalok és a természet erõsebb kötõ-
dését segíti elõ, másrészt az elültetett fák a
késõbbiekben a város parkját gazdagítják.

Az elsõ faültetésre április 7-én várták a
gyermekönkormányzat parkjába a szülõket
és a fák büszke, ifjú birtokosait. A megje-
lenteket dr. Horváth Klára polgármester
köszöntötte, aki beszédében gyakran hasz-
nálta a „csemetéink” kifejezést, amely ez
esetben egyaránt takarta a legifjabb bábol-
naiakat és a ma még csak ujjnyi vastag tör-
zsû fákat. 

A köszöntõbõl kiderült, hogy mind a
helyszínválasztás, mind a Gemenc Zrt. kez-
deményezéséhez történt kapcsolódás szim-
bolikus értelmû a város számára, hiszen a
fácskák és a gyermekek egyaránt a jövõt jel-
képezik. Ezek után aztán már kézenfekvõ
volt, hogy a következõ generáció „birto-

kán”, vagyis, a Gyermekönkormányzat
parkjában kapjanak helyet a most születen-
dõ gyerekek névre szóló fái. S hogy a „név-
re szóló fák” ne pusztán jól csengõ szlogen
legyen, a ligetben egy táblát is felállított az
önkormányzat, amelyen a most elültetett
hársak és magyar kõrisek gazdáinak nevét is
feljegyezték bõven hagyva helyet a késõbbi-
ekben születendõknek is.

A helyszínen járva, látható volt, hogy az
érintett szülõk örültek a kezdeményezés-
nek. Voltak, akik maguk ültették el a fács-
kát, de sokan fogadták meg azt is: ahogyan
gyermeküket nevelgetik, úgy a rájuk bízott,
védtelen csemetérõl is gondoskodni fognak.

- bakos mónika -

CCSSEEMMEETTÉÉIINNKK  CCSSEEMMEETTÉÉII



Hidaskürti randevú
2010. április 14-én a bábolnai Idõsek Klubjának tagjai

Hidaskürtre látogattak. Hagyománnyá vált, hogy minden évben
találkoznak a két település nyugdíjasai, melyet egy közös kirán-
dulással koronáznak meg. 

Ezúttal a hidaskürtiek invitáltak bennünket a Vág folyó part-
jához, Trencsénbe. A város nevezetessége Csák Máté vára,
amely jelentõs történelmi múlttal rendelkezik. A rossz idõ sem

tántorította el nyugdíjasainkat, hogy megismerhessék a Felvi-
dék egyik legnagyobb várát.

Délután az Expo Centerbe látogattunk el, ahol kertészeti,
halászati, vadászati, méhészeti kiállítás került megrendezésre.
Az ide látogatóknak lehetõségük nyílt a kiállítók által kínált ter-
mékek megismerésére, vásárlásra.

Ezt követõen visszaindultunk Hidaskürtre, ahol már finom
vacsorával vártak bennünket. A kellemes napot beszélgetés, ze-
ne, tánc zárta. 

Mindenki örült, hogy ismét találkozhatott kedves ismerõsei-
vel, barátaival.      

Berkesné Szûcs Ágnes
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Április 16-án a Muzsika Hangjai elnevezésû kulturális gálaest-
sorozat keretében a Kecskédi Néptánc Egyesület tagjai mutatták
be mûsorukat a Bábolnai Kamaraszínház közönsége elõtt. A nép-
tánc egyesület 1963-ban alakult és jelenleg négy tánccsoport a tag-
ja, az általános iskolásoktól egészen a „veterán” társulatig. A
Kecskédi Néptánc Egyesület azonban elsõsorban nem magyar,
vagy a Kárpát-medencében bõséges mennyiségben megtalálható

hagyományos táncokat mutat be, hanem a bajor és osztrák népi
kultúrára építõ, nálunk csak svábnak nevezett német ajkúak köré-
ben, generációról-generációra öröklõdõ tánckincset ápolja. Ennek
ellenére a repertoárban szerepelnek a hagyományos magyar-kore-
ográfiák is, hiszen a Kecskédi Néptánc Egyesület külföldi fellépé-
seinek során igény van a „helybõl hozott” táncokra is.

Nagy Attila István

A muzsika hangjai - avagy a német táncot járó magyarok
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Nekem kisgyerek koromban volt egy
rossz szokásom, téli mulatságom: a cine-
gefogás. Persze nekem nem az orrom
fogta a cinegét, mint a mostani gyerekek-
nek. Sütni való tökbõl csináltam a cinege-
fogót, kitettem a kerítés tetejére, s estefe-
lé már rendesen benne jajveszékelt a sze-
gény kis fogoly:

- Nyit-ni-kék, nyit-ni-kék, nyit-ni-kék!
Ilyenkor én mindig a két tenyerem kö-

zé csuktam a fekete sapkás kis madarat, s
vittem lelkendezve az öreg udvarosunk-
hoz.

- Nézze, Matyi bácsi, milyen cinegém
van nekem!

- Milyen ugyan? - neszelt ki Matyi bá-
csi a nagy báránybõr sapkából, aztán kel-
letlenül legyintett a kezével. - No, ezért
kár volt azt a szép nagy tököt elprédálni.
Ez csak olyan parasztcinege. A cinegeki-
rályt kellene megfogni, gyerekem. Az
hozza a szerencsét a házhoz.

No, erre én úgy elszomorodtam, hogy
tüstént kiröpítettem a markomból a cine-
gét.

- Küncsücsü, küncsücsü, küncsücsü! -
kiabálta vissza hálásan a sövény ágai kö-
zül, de engem ugyan meg nem vigasztalt
vele. Nekem eszem-lelkem csak a cinege-
királyon volt már akkor.

- Hát aztán milyen az a cinegekirály? -
faggattam Matyi bácsit. - Van neki koro-
nája is?

- Van ám, szolgám! Kék koronája, ró-
zsaszín palástja, fehér mellénye, piros
csizmája van a cinegekirálynak. De leg-
könnyebben megismered a fekete bár-
sonyszakálláról. A kerek világon egy ma-
dárnak sincs olyan!

Attól fogva aztán mindig lestem én a
cinegekirályt, de sohase került elõ. Halla-
ni se hallott róla senki, csak Matyi bácsi.
Az édesapám meg is pirongatta érte,
hogy mit ámít ilyen mesékkel.

- Nem mese az, uram - erõsítgette az
öreg. - Láttam én egyszer még a fészkén
is a nádasban. Még a szavát is hallottam.
Azt mondta, hogy: csitt, csitt!

- Álmodta kend azt, bátya - nevetett
apám, s magam se hittem többet a cine-
gekirályban.

No, hát azért is megjött egyszer a cine-
gekirály. Tél vége felé járt az idõ, s én a
nyitott ablaknál álldogáltam, mikor egy-
szer csak látom, hogy valami hosszúfarkú
madárkára csapódik rá a cinegefogóm aj-
taja.

Jaj, tán a cinegekirály! - dobbant na-
gyot a szívem, s hajadonfõvel szaladtam
ki az udvarra.

Az volt az, csakugyan. Kék a feje, fehér
a melle, rózsaszín a háta, fekete bársony
a szakálla. Szakasztott olyan, amilyennek
a Matyi bácsi mondta. Még a szava is az.

- Csitt, csitt! - nézett rám ijedten az
aranyszínû szemecskéjével, ahogy a mar-
komba vettem. De nem haragosan mond-
ta ezt, hanem nagyon félénken. Úgy,
hogy megfájósodott bele a szívem, és egy-
szerre szétnyitottam a markomat.

- Eredj haza, cinegekirály, az országod-
ba!

A madárka kirebbent a kezembõl, de
nem surrant el mindjárt. Körülrepkedett
háromszor-négyszer, mintha mondani
akarna valamit.

- Csin, csin, csin - csengett a hangja,
mint valami kis ezüstcsengõ.

Engem hirtelen végigborzongatott a
hideg. Szaladtam be a szobába, s aközben
arra gondoltam, amit Matyi bácsi mon-
dott: “No, nem tudom, nem szalajtottam-
e el a szerencsémet?”

El biz azt. Átfázatott a hûvös esti szél,
míg a cinegekirállyal barátkoztam. Más-
nap ágynak estem, harmadnap elõvett a
láz, s attól fogva hetekig nem tudtam ma-
gamról semmit.

Csak arra emlékszem, hogy egyszer
fölnyitottam a szememet, nagy fekete
madár gubbaszkodott az ágyam végiben.
Olyanforma volt, mint a holló, s ahogy a
szemét rám szegezte, dideregni kezdtem.

- Jaj, kergessétek el! - sikoltottam el
magamat.

Nagy riadalom támadt erre a szobá-
ban. Az édesapám, az édesanyám, a kis
húgom, a doktor bácsi - mind a madarat
hajszolta. Nem ért semmit. A madár föl-
röppent, keringett fölöttem, s mikor le-
szállt, közelebb volt hozzám, mint az-
elõtt. Utoljára már a fejemnél ült a csúf
fekete madár. Éreztem, hogy ott van, de
látni nem láttam, mert a szememet nem
mertem kinyitni. S akkor egyszerre vala-
mi halk csittegés hallik a szobában:

- Csitt, csitt, csitt, csitt!
- Hiszen ez a cinegekirály! - nyitottam

ki a szememet bátorságra kapva.
Az volt az csakugyan, de alig lehetett

ráismerni. A szeme égett, mint a tûz, a
szakálla lobogott, mint a zászló, égnek
meredt minden tolla, s kis csõre csatto-
gott, mint valami kard.

- Csitt, csitt, csitt, csitt! - vágott a fejé-
hez haragosan a nagy fekete madárnak.

- Segítsetek neki! - néztem könyörögve
apámékra, de meg se moccant senki. Ül-
tek mereven mindnyájan, és kisírt szem-
mel néztek maguk elé.

De nem is kellett segítség az én cinege-
királyomnak. Sürgött-forgott, cikázott,
mint a villám, a nagy otromba madár kö-
rül, amely hiába kapkodott utána. Utoljá-
ra nagyot koppantott a fejére, arra föl-
rebbent a nagy, lomha madár, károgott
egy keserveset, és kilebbent az ablakon.

- Csin, csin, csin, csin - csilingelt utána
diadalmasan a cinegekirály ezüstcsen-
gettyûje. Én pedig felültem az ágyban, és
elnevettem magamat.

- Elment, elment a csúf jószág!
Szüleim sírva-nevetve borultak rám, és

boldogan kérdezték:
- Ki ment el, gyermekem? Hiszen nem

volt itt senki.
- Hát az a nagy fekete madár. Kiker-

gette ez a kis cinegekirály, ni! - mutattam
rá a madaramra, aki a szekrény szélére
szállt pihenni.

- Nini, észre se vettük - tekintett oda az
édesapám. - Bizonyosan az elõbb repült
be, mikor szellõztettünk. Nagyon helyes
kis madár, szakállas cinegének hívják.

Nem szóltam semmit, de tudtam, hogy
az a cinegekirály, és tudtam, hogy az ker-
gette el mellõlem a halál fekete madarát.

Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
1902-ben Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Az 1906. évi I.

törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a
hasznos madarakkal. A világon elõször Chernel István ornitológus szervezte meg, 1902-ben, Magyarországon.

A természetvédelmi törvény 43. § (3) szerint „Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek,
rendezvényeinek a lakosság – különösen az ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”

A hasznos madarak védelme a madarak etetésével kezdõdik, megfigyelésükkel folytatódik
És természetesen szerepet kapnak az irodalomban is. A költõi, írói fantázia magasabb régiókba helyezi a természet fuvo-

lásait. Erre példa Móra Ferenc csodálatos, szívet melengetõ alkotása is. 

Móra Ferenc:

A CINEGEKIRÁLY
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Magyarországot és a magyar családokat
nagyon érzékenyen érintette a gazdasági vi-
lágválság. Ennek egyik oka, hogy ma mint-
egy 1,7 millió devizahitel van, azaz szinte
minden családra jut egy, és akkor a forint
alapú hiteleket még nem is említettük. A
válság hozadékaként a devizaárfolyamok
megugrottak, a pénzügyi intézmények ka-
matai pedig megemelkedtek, ami nehéz
helyzetbe hozta az érintetteket. Bár az
utóbbi idõben a kormányzat számos intéz-
kedéssel igyekezett az adósok segítségére
sietni (pl. a lakáshitelesek megsegítését cél-
zó, állami kezességvállalással biztosított át-
hidaló kölcsön, az önkormányzatoknak biz-
tosított elõvásárlási jog, az ügyfél hátrányá-
ra történõ egyoldalú szerzõdésmódosítás
korlátozása vagy a Banki Magatartási Kó-
dex), be kell látnunk, hogy az állam nem ké-
pes – és piacgazdaságban ez nem is lehet
feladata – valamennyi bajba jutott adós
megmentésére.

A jelenlegi helyzet kapcsán sok kritika
érte a bankokat felelõtlen hitelkihelyezési
politikájuk és erõfölényükkel való vissza-
élésük, a kormányzatot pedig a nem megfe-
lelõ beavatkozás miatt (a kritikákról és az
azokra adott válaszokról bõvebben olvas-
hatnak például a Banki Adósok Érdekvé-
delmi Szervezetének honlapján). Jelen
cikknek nem célja igazságot tenni a felek
között (itt csupán arra szeretnék rámutatni,
hogy a PSZÁF több pénzintézetet is meg-
bírságolt az utóbbi idõben), sem pedig ér-
tékítéletet mondani a megtett intézkedé-
sekrõl, sokkal inkább célja annak bemutatá-
sa, milyen jogszerûen igénybe vehetõ lehe-
tõségeink vannak, ha törlesztési nehézsége-
ink adódtak. Elõször is alapvetõen fontos,

hogy próbáljunk meg együttmûködni a
pénzintézettel és közösen megoldást találni
a problémára. Alapvetõen négy lehetõség
kínálkozik, sajnos szinte mindegyiknek van
hátránya:

a) futamidõ meghosszabbítása
b) devizahitel átalakítása forint alapúvá
c) átmeneti fizetési könnyítés
d) elõtörlesztés.

Vegyük sorra röviden ezeket! 
a) A futamidõ meghosszabbítása esetén

az adósoknak komoly segítséget jelenthet,
ha egy ideig alacsonyabb törlesztõrészletet
fizethetnek, azonban ez a hitelintézetek
egyedi döntésén múlik. Továbbá arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a futamidõ
meghosszabbodása miatt végül többet kell
visszafizetni, mint eredetileg, elvégre hosz-
szabb ideig fut a kamat is. 

b) A devizaalapú hitel forintosításával
pedig az a baj, hogy ha a kölcsön felvétele-
kor erõsebb volt a magyar fizetõeszköz
mint most, akkor megnõ a hitel tõkerészé-
nek forintértéke - lévén, átváltáskor nem a
hitelfelvételkor érvényes árfolyamot, ha-
nem a módosításkor érvényes - magasabb -
napi rátát számolják. Emiatt éppúgy emel-
kedik a havi törlesztõrészlet, mintha devizá-
ban menne tovább a hitel, hiszen az elmúlt
években, amikor a devizahitelezés igazán
felfutott, a forint rendre erõsebb volt a sváj-
ci frankkal és az euróval szemben, mint
most. Ráadásul a forinthitelek kamatterhei
jóval nagyobbak, mint a devizáé. Az egyet-
len elõny, hogy a hitel az átváltás után ki-
számítható marad, s a részletek nem emel-
kednek akkor sem, ha a késõbbiekben
megint megugrana az árfolyam.

c) Ebben az esetben – amire kivételesen
kerülhet csak sor - átmenetileg felfüggeszt-
hetõ a törlesztés. Hátrány: a kamatot a mo-
ratórium alatt is számolja a bank, vagyis ké-
sõbb ennyivel többet kell majd visszafizetni. 

d) A jelenlegi helyzetben nem tûnik jó
megoldásnak az elõtörlesztés sem, ugyanis
aki megteheti, hogy hitelét egy összegben
visszafizeti, sokkal jobban jár, ha pénzét in-
kább valamelyik banknál leköti. A bankok
ugyanis most messze magasabb betéti ka-
matokat kínálnak, mint amekkora a deviza-
hitelek kamatszintje - lekötés esetén nem
ritka az 5-5,5 százalékos kamat sem -, vagyis
a pénz többet fial így, mint amennyibe a
kölcsön kerül. Ugyanakkor a rövidebb ka-
matperiódus miatt – fõleg hosszabb távon –
mégis jelentõsen olcsóbb lehet a hitel az
elõtörlesztés következtében.

Szeretném megjegyezni, hogy az itt be-
mutatott lehetõségek részletes feltételei
pénzintézetenként eltérõek lehetnek, illet-
ve a leírtakon túl az egyes pénzintézetek to-
vábbi eszközöket is kínálhatnak, ezért fon-
tos, hogy döntéshozatal elõtt tájékozódjunk
pénzintézetünknél.

A leírtakból is látható, hogy jelen eset-
ben is a legjobb recept, ha megelõzzük a
bajt, azaz körültekintõen járunk el a hitel
felvételekor. Természetesen nem lehet min-
den kockázatra elõre felkészülni, de néhány
szempont figyelembe vételével nagyban
csökkenthetõ a kockázat. Következõ cik-
künkben ezért a hitelfelvétel elõtti mérlege-
léshez kínálunk szempontokat. Addig is a
Kedves Olvasók kérdéseit, észrevételeit vá-
rom a jogirovat@gmail.com címen.

dr. Veres Zoltán

VAN HITELE?
- Az adós lehetõségei törlesztési nehézségek esetén§ §

A szakma kiváló tanulója
A mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképzõ és Szak-

középiskola levelet küldött városunk önkormányzatának,
melyben örömmel értesíti a település vezetõit és lakosságát,
hogy Bata Máté az iskola 13. c osztályos asztalos tanulója a
nemrégiben megrendezett Szakma Kiváló tanulója versenyen
olyan teljesítményt nyújtott, mellyel mentesül az év végi szak-
mai vizsga írásbeli része alól, és jeles érdemjegyet kap.

Ezzel az országos versenyeredménnyel öregbítette Bábolna,
valamint iskolája hírnevét.

Felkészítõ tanára: Milasin István

Lapunk és az önkormányzat nevében gratulálunk a remek
eredményhez.

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális
mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között,

olvashatja a Bábolnai Fórum
címû havi lap régebbi és friss

példányait,
valamint nézegetheti

képtárunkban
az év eseményeit

www.btv.hu
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt 

a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. épülete
elõtti parkban

2010. június 4-én 16:15-kor rendezendõ

ÖSSZETARTOZÁS
EMLÉKMÛVE
AVATÁSÁRA,

melynek keretében megemlékezünk
a 90 évvel ezelõtti Trianoni békekötésrõl,

valamint megünnepeljük
a Kárpát-medencei magyarság közösen megõrzött

kulturális és nemzeti egységét.

Az ünnepi mûsort követõen
a Kaszinó 4-es termében

történeti visszatekintéssel, szeretetvendégséggel
várunk minden kedves érdeklõdõt.
Kérjük mindazokat is, akik maguk,

vagy felmenõik révén valamely határon túli
régióból települtek át térségünkbe,

tiszteljenek meg részvételükkel!

Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

Tisztelt
Bábolnai
Lakosok!

AA  BBáábboollnnaaii  CCssaallááddssee-
ggííttõõ  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii
SSzzoollggáállaatt  ((BBáábboollnnaa,,
ZZrríínnyyii  uu..  1155..))  aazz  ÖÖnnöökk
sseeggííttssééggéétt  kkéérrii..

RRáásszzoorruullóókk  rréésszzéérree
ggyyûûjjttüünnkk  hhaasszznnáálltt,,  ddee
mméégg  jjóó  áállllaappoottbbaann  lléévvõõ
rruuhháákkaatt,,  cciippõõkkeett,,  jjááttéé-
kkookkaatt,,  áággyynneemmûûtt,,  ttöö-
rrööllkköözzõõtt,,  ééss  kkiisseebbbb
hhaasszznnáállaattii  ttáárrggyyaakkaatt..

AAddoommáánnyyaaiikkaatt  eellõõrree  iiss
kköösszzöönnjjüükk!!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS  16. –  Vasárnap 11 óra, Konfirmáció
MÁJUS  23. –  Vasárnap 11 óra

Pünkösvasárnap, Úrvacsora
MÁJUS  24. –  Hétfõ 11 óra

Pünkösdhétfõ, Legátus szolgálat
MÁJUS  30. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS    6. –  Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

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

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
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; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 16. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
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
MÁJUS

16-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 
- Urunk mennybemenetele (templom-
búcsú) Nepomuki Szt. János koszorúzása

23-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 
- Pünkösdvasárnap

30-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Szentháromság vasárnapja

JÚNIUS
6-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 10. vasárnap
13-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

- Évközi 11. vasárnap
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 

Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560

A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

ÁPRILISI ÜNNEPEINK
a Bábolnai Nepomuki Szt. János

Katolikus Templomban
Április legelsõ hete a legnagyobb vallási ünnepünkrõl, a Hús-

vétról szólt. Ami a Nagycsütörtökkel  (Utolsó vacsora),  Nagy-
péntekkel (Jézus halála), Nagyszombattal  (Jézus feltámadása),
- Húsvétvasárnappal - és hétfõvel, s a további Húsvétvasárna-
pokkal folytatódott. Természetesen az ünnepnapokat a 2 napos
lelki gyakorlat elõzte meg, amellyel lelkileg  megtisztulva segí-
tett készülni az ünnepekre.

Szép, felemelõ napok voltak.

Április 18-án a vasárnapi szentmise napján Varga Imre plébá-
nosunk  megköszönte Árvai Lászlóné (nekünk csak Magdi né-
ni)  sok-sok éves sekrestyési munkáját. Nagyon sokat tett azért,
hogy hétrõl  hétre legyen virág, tisztaság a templomban, s hogy
az Atya munkáját segítve vehessünk részt a vasárnapi szentmi-
séken.  KÖSZÖNJÜK.

Természetesen a munkájára,  tudására, segítségére továbbra
is szükségünk lesz, számítunk rá.

FIGYELEM!
2010. május 31-én, hétfõn, 15 órától 

DÍJTALAN
JOGI TANÁCSADÁS LESZ
A BÁBOLNAI Alapszolgáltatási Központban

(Zrínyi u. 15.).

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM!
2010. május 31-én, hétfõn, 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást 
tart Horváth Tímea pszichológus

a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Zrínyi u. 15.).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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1970 óta tartjuk meg április 22-én a Föld Nap-
ját. Mi nem ünnepelni akartunk, hanem a kicsik-
hez közel vinni , megértetni velük a problémát,
hogy miért is van szükség a környezetünk védel-
mére. Az évfolyamok tantárgyi keretek között is
tanulnak errõl, mi kicsit másképpen szerettük
volna figyelmüket bolygónkra irányítani. Töre-
kedtünk a gyerekek aktív bevonására. Cikkek,
könyvek között kutattak, amivel társaik figyelmét
fel tudnák hívni a környezet problémáira és a kör-
nyezettudatosabb életmódra. Az összegyûjtött
anyagból felolvastak társaiknak és a tanító nénik
segítségével értelmezték is a hallottakat.

A legkisebbek kitûzõt színeztek maguknak.
Beszélgettek a költözõ madarakról, a tavaszi virá-
gokról és természetesen arról is, hogy mivel járul-

hatnak hozzá a saját környezetük szebbé tételé-
hez. A nagyobbak csoportokban oldották meg a
feladatokat. Itt szó volt magáról a bolygóról, ma-
darakról, növényekrõl. Igaz-hamis állításokat
dönthettek el. A legjobban teljesített csoport kis
ajándékot is kapott. 

Tíz órára gyönyörû idõ lett így zsákkal, kesz-
tyûvel felszerelkezve bejártuk iskolánk környé-
két.  Sajnos  megtapasztaltuk , hogy igen is szük-
ség van erre a napra, hiszen még mindig sok az
olyan ember, aki a szemetes kuka helyett csak úgy
eldobja azt, ami éppen a kezében van.

Reméljük, hogy a mostani alsósok közül felnõ-
ve többen óvni és nem rongálni fogják környeze-
tüket.

Alsós munkaközösség

Iskolánk tanulói számos versenyen
mérettetnek meg több tantárgyból eb-
ben a tanévben is . Ezek közé tartozik a
biológia, a természetismeret, vagy akár
a környezet- és természetvédelem.

Március végén ismét részt vettünk
Csákváron a Madarak és Fák Napja Or-
szágos Verseny területi döntõjén, ahol
háromfõs csapatunk a 4. helyezést érte
el. A csapattagok: Nagy Nikolett 8. c, Pil-
lér Bíborka 8. b és Szabó Bence 7. a
osztályos tanulók voltak. A versenye
több szomszédos megyébõl érkeztek az
iskolák képviselõi. Témája fõként a ma-
darak és a fák. Ezek közül is az év ma-
darai a fecskék, és az év fája az ezüst
hárs kiemelt témakörként szerepeltek.
A verseny helyszíne a Vértes, amely fes-
tõi tájaival és hangulatával is gazdagítot-
ta az élményeinket.

Április 16-án sor került a Herman
Ottó Országos Biológia Verseny megyei

döntõjére. Szintén három tanuló jutott
be, akik nagyszerû teljesítményükkel
szereztek hírnevet iskolánknak. Pillér
Bíborka 4. helyezést ért el a szoros ver-
senyben. Nagy Nikolett és Szabó Bence
6. helyezést értek el. 

Mindegyik versenyt egy helyi (házi)
iskolai selejtezõ elõzi meg, innen a leg-
jobbak jutnak tovább. Így volt ez az áp-
rilis 12-én tartandó levelezõs verseny
(TITOK – Herman Ottó) természetisme-
retbõl és biológiából, amit szintén híres
természettudósunkról neveztek el.

Ezen a fordulón 11 tanuló vett részt.
A házi versenyt Kozma Péter kollégám-
mal  szerveztük  meg.  Többségében  az
5-6. osztályosok szerepeltek, de egy 7.
osztályos tanulónk is részt vett.

Az eredményüket csak május elején
tudjuk meg, de reménykedünk a pon-
tok alapján, hogy lesz továbbjutónk az
országos versenyre is.

A versenyek sok felkészülést igényel-
nek, kutatást, kitartó munkát. Az iskolai
tananyag mellett ezekre külön kell gya-
korolni, felkészülni. 

Büszkék vagyunk arra, hogy vannak
még vállalkozó szellemû és szorgalmas
tanulóink. Szívbõl gratulálunk teljesít-
ményükhöz! Lányi  Szilvia

Beiratkozás
az általános

iskolában
A 2010/2011-es tanévre a le-

endõ elsõ osztályos tanulók be-
íratását április 12-én és 13-án
tartottuk az általános iskolában.

Városunk óvodájából 17 kis-
gyermeket írattak be szüleik.
Négy kisgyermek a környezõ te-
lepülések óvodáiból érkezik
hozzánk. Így összesen 21 kisdi-
ák kezdi meg szeptembertõl ta-
nulmányait intézményünkben.

Ez a létszám egy osztály indí-
tását teszi lehetõvé, melyet is-
kolaotthonos formában kívá-
nunk megszervezni.

Az óvodában megtartott be-
iskolázási szülõi értekezleten
beszámolhattunk az iskolaott-
hon pozitív tapasztalatairól. Az
iskolaotthonos osztályban két
tanító néni foglalkozik a gyere-
kekkel. Az iskolaotthon szerve-
zésével együtt jár, hogy délután
is vannak tanítási órák, ezért a
szülõk alkalmanként sem vihe-
tik haza gyermeküket az iskola-
otthonból. A szülõk elfogadták
ezt a tényt, hiszen a gyerekek 4
órakor úgy távozhatnak az isko-
lából, hogy a napi iskolai tevé-
kenység során teljes mértékben
felkészülnek a következõ taní-
tási napra.  

A leendõ elsõsök osztályfõ-
nöke Czinderné Francsics Judit
tanítónõ lesz, és Szántó
Zoltánné osztálytanító neveli és
oktatja még ebben az osztály-
ban a gyerekeket.

Köszönjük a szülõknek, hogy
ránk bízzák gyermekeiket, mi
pedig igyekszünk jó feltételek
mellett oktatni, hogy kisiskolá-
saink megtanuljanak írni, olvas-
ni, számolni, és számukra él-
mény legyen a tudás megszerzé-
se.

Peresztegi Gáborné

Föld Napja az alsó tagozatosoknál

A természettudományi versenyekrõl iskolánkban

ANYANYELVI VERSENY
Április 9-én rendezték meg a Bendegúz anyanyelvi verseny

megyei fordulóját. Iskolánkból 16 diák jutott a megyei forduló-
ba.

Suhayda Viola , 4,. Patkó Eszter 5., Kráz Barnabás 8. helyen
végzett. Õk mindannyian a 6. a osztály tanulói. Pillér Bíborka 8.
b osztályos tanuló szintén a 8. helyen végzett. A diákok
felkészítõ tanára Klincsokné Sarf Lívia. Gratulálunk a szép
eredményhez!

Vné Sz. M.
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„Jól tudod Te édes Népem, hogy csak értelem és
szorgalom árán tarthatod meg házadat; hogy szám-
beli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótol-
hatod meg; hogy értelembõl fakadó szeretettel kell kö-
zeledned mindnyájunk szülõanyjához, a természet-
hez, mely alkotó, de romboló hatalmával is oktat, ve-
zérel, hogy megtalálhassad magad és cseléded kenye-
rét, hazád földjén boldogulásodat.”

(Herman Ottó)

Ezek Herman Ottó szavai A madarak haszná-
ról és káráról írt könyvébõl. Az iskolában a föld
napi és madarak ,fák napi programokkal emléke-
zünk meg õsanyánkról a Földrõl és a benne élõk-
rõl. Április 21-én témanapunkat ennek szellemé-
ben szerveztük Kozma Péter kollégámmal.

A programot egy megnyitó elõzte meg,
Peresztegi Gáborné igazgató asszony néhány
mondattal ismertette e két nap jelentõségét, kö-
szöntötte a gyerekeket.

Fél 9-tõl az 5-6. osztályosok, majd õket követ-
ve a 7-8. osztályosok érdekes elõadást hallhattak
a madarak életérõl, sok fajismerettel, érdekessé-
gekkel. Az elõadást Bátky Gellért tartotta, a
Szász Völgy Természetvédelmi Egyesület munka-
társa. Közben a gyerekek felváltva természetvé-
delmi totót töltöttek ki, elkészítették a menetle-
veleiket a 10 órától induló környezetvédelmi aka-
dályversenyre. A következõ feladatokat állítottuk
össze: szelektív hulladékgyûjtés színes zsákokba,
hulladékvár építése, kék, zöld kupakokból a Föld

kirakása, fa és madár origami, madár kirakó és
felismerés, fafajok keresése.

Kollégáim és néhány madarász szakkörös ta-
nuló voltak az állomásokon és segítették lebonyo-
lítani e napot. A csapatok munkáját az osztályfõ-
nökök segítették

A feladatok célja mindenképpen az volt, hogy
rávilágítsunk arra, hogy felnövekvõ nemzedéke-
inknek még jobban kell vigyázniuk természeti ér-
tékeinkre, a Földre, és természetesen a benne
élõkre, a növényekre, állatokra, egymásra.

Az elsõ két helyszín az iskola udvara, majd az
arborétum voltak. Szerencsére az idõ is kedvezett
a szabadtéri programunknak. Az akadályok vé-
gén twister ügyességi játékkal is játszhattak a gye-
rekek. A legjobban teljesítõ osztályokat oklevéllel
jutalmaztuk.

Úgy véljük, hogy a délelõtt hasznosan és jó
hangulatban telt. Lányi Szilvia

FÖLD NAPJA, MADARAK ÉS FÁK NAPJA
AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGNEVELÉS
EGÉSZ ÉVBEN

„A test szent ruha. Az elsõ és az
utolsó ruhád [… tisztelettel kell
kezelni.”

(Martha Gualom)

A fenti gondolatok jegyében
és a TÁMOP 3.1.4 nyertes pá-
lyázat keretében valósítjuk
meg az egészségnevelési mo-
dult iskolánkban. Ennek kere-
tében évi 4 alkalommal  szerve-
zünk az egészség megõrzésével
kapcsolatos programokat. Áp-
rilis hónapban érkeztünk el az
utolsó programunkhoz. Az
ÁNTSZ munkatársa tanulóink-
nak érdekes elõadást tartott a
káros szenvedélyekrõl, elsõsor-
ban a dohányzás ártalmairól
Elfüstölt egészség címmel.

Az érdekes, vetítéssel egybe-
kötött elõadás történeti átte-
kintéssel kezdõdött, majd a do-
hány növénnyel ismertette meg
a hallgatóságot. A továbbiak-
ban  a dohányfüstben lévõ ká-
ros anyagokról és azok hatásai-
ról esett szó. Milyen betegsége-
ket is okozhat a dohányzás?

– szív és érrendszeri 
betegségek

– gége-, nyelõcsõ-, szájüreg-,
tüdõ-, hólyagrák 

– csontritkulás
– fekélybetegségek
– légúti betegségek
– ínygyulladás, 

fogínybetegségek
– emésztõrendszer 

betegségei
– immunrendszer gyengítése

Szó esett arról is, hogy a do-
hányzás milyen veszélyes a kis-
mamáknál, hiszen a magzat is
károsodhat ezáltal, gyakran kö-
vetkezik be koraszülés is.

Képet kaptunk a passzív do-
hányzás ártalmairól, majd pe-
dig jó néhány tippet, hogyan le-
het leszokni errõl a káros szen-
vedélyrõl.

Reméljük, hogy tanítványa-
ink rá sem szoknak a dohány-
zásra, fontos lesz számukra
egyetlen kincsüknek, az egész-
ségüknek a megõrzése.

Veresné Szkocsek Mária
szakmai vezetõ 
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2010. április 14-én
18 tanuló látogatott el az
általános iskola tanulói
közül történelemtanára-
ik kíséretében az Ópusz-
taszeri Nemzeti Emlék-
parkba. A diákok számá-
ra ez jutalom kirándulás
volt, az elmúlt hónapok
különbözõ versenyein,
programjain sikeresen
szereplõk utazhattak és
vehettek részt a helyszí-
nen egy múzeumpedagógiai foglalkozá-
son.

A program egy  nyertes pályázat a
„Kul-Túra Élmény” pályázat kapcsán
valósulhatott meg. 

Az elsõ állomás még Kiskunfélegyhá-
zán volt, ahol megtekintettük a Petõfi
Sándorral kapcsolatos emlékhelyeket.
Az egyik az ún. Hattyúház, melyben a
Petrovics család vendéglõje mûködött. A
másik egy emlékszoba, melyben Petõfi
és kora elevenedett meg, a gyermekko-
rát a városban töltõ poéta emlékére.

Ópusztaszerre, a magyar történelem
nevezetes helyszínére már izgatottan és
kíváncsian érkeztünk meg. Egy félnap
kevés a park felfedezésére és bejárásá-
ra, de igyekeztünk, hogy több látnivaló-
val ismerkedhessünk meg. Egy múze-
umpedagógiai foglalkozás keretében is-
mertük meg az itt lévõ monostor törté-
netét. Megnéztük a millenniumi emlék-
mûvet, ahol a krónikák szerint a hon-
foglaló vezérek tartották az elsõ gyûlésü-
ket az új hazában. Ellátogattunk a skan-
zenbe is és beültünk a régi tanyasi isko-
lapadokba. Meglepve és elcsodálkozva
hallottunk az iskolai életrõl, tanulásról,
néztük az ötletes szemléltetõeszközö-
ket. Felmásztunk a szélmalomba , és
bekukkantottunk a jurtákba, melyek
mindegyike különleges kiállítással fo-
gadta az érdeklõdõ látogatókat.

Szintén látványos volt a szegedi árvi-
zet bemutató gátõrházi elõadás.

Ópusztaszer talán leghíresebb látni-
valóját sem hagyhattuk ki. A felújított
Feszty-körkép háromdimenziós látvá-
nya felülmúlta a mozikban látott 3 dés
filmekét is Külön úton besétálhattunk a
képbe is, ez a restaurálás során kiépített
gyalogút révén vált lehetõvé. Jó lenne,
ha minden magyar gyerek láthatná ezt a
szenzációs és témája miatt is jelentõs
magyar kultúrtörténeti emléket.

A hazafelé úton még tettünk egy kis
kitérõt, és megnéztük Kecskemét váro-
sának gyönyörû fõterét. A sok épület
egyike a Cifra palota, melynek még
most is zöld az ablaka, ahogy a nótában
is megénekelték Este fáradtan, de szép
emlékekkel tértünk haza. Ismét meg-
gyõzõdhettünk róla, hogy szép a mi kis
hazánk,  Magyarország…

8. osztályos tanulóink, Patkó Noémi
és Pillér Bíborka,  így értékelték a kirán-
dulást:

A versenyeken való részvételek és a
jó tanulmányi eredmény jutalmaként
április 14-én egy ópusztaszeri kirándu-
láson vehettünk részt.

Szerda reggel indultunk egy kisbusz-
szal az iskola elõl. Utunk során látoga-
tást tettünk Kiskunfélegyházára is. Eb-
ben a városban töltötte Petõfi Sándor
gyermekkori éveit. Megtekintettük a
„hattyúházat” ami régen a költõék
kocsmája volt. Ezután meglátogattuk a
múzeummá alakított házukat
Petõfiéknek. Sok érdekességet tudtunk
meg a szabadságharc költõjérõl. Folytat-
tuk utunkat Ópusztaszer felé. Hosszú
utazás után elértük célunkat. Elõször
egy birkanyájat pillantottunk meg, majd
megláttuk azt az  épületet amely a
Feszty-körképnek ad otthont. A körkép
megtekintése elõtt sétáltunk egyet az
emlékparkban. A Csete-jurtákban meg-
ismerkedhettünk többek között a papír-
merítés õsi mûvészetével, a több száz
éves mamutfenyõvel és a magyarok tör-
ténelmével. Végül eljött a várva-várt pil-
lanat és megtekinthettük a Feszty-
körképet. Lélegzetelállító látvány tárult
elénk. Nagy csodálkozással töltött el
bennünket, hogy Feszty Árpád hogyan
tudott ilyen nagyot alkotni. Ezután a ré-
gi falusi élet titkait fedezhettük fel. Meg-
tekintettük a régi házakat, megismer-
kedtünk a régi kultúrákkal öltözködési
szokásokkal és használati tárgyakkal.
Megcsodáltuk a fodrászmûhelyt, a sza-
tócsboltot, a kovácsmûhelyt, a fûszeres
üzletet, a pékséget és a régi iskolát. Be-
járhattuk egy szélmalom belsejét is. Ál-
mélkodva néztük a szegedi árvíz ma-
kettjét és közben sok dolgot tudtunk
meg errõl a szörnyû eseményrõl. Kissé
elfáradva ültünk be a buszba, de még
szívesen maradtunk volna. Hazafelé
még pihentünk egyet Kecskeméten, de
ezután otthonunk felé vettük az irányt.
Sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk
haza, és nagyon jól éreztük magunkat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni ,
hogy részt vehettünk ezen a csodálatos
kiránduláson

Veresné  Szkocsek  Mária,
Veres  Zoltán

ANYÁK NAPJA
Minden esztendõ májusának elsõ vasárnapján virággal,

verssel az édesanyákat köszöntik a gyermekek. A nagyob-
bacskák már önállóan is megfogalmazzák véleményüket,
érzéseiket, amelyek közül néhányat most közre is adunk,
a 4. b osztályos tanulók tollából.

Az  én  Édesanyám
Nekem az édesanyám a legfontosabb személy az életemben. Most szeretném Õt

nektek bemutatni.
Édesanyámnak hosszú szõke haja és égszínkék szeme van. Mindig csinosan

öltözködik, gyakran visel szoknyát. Járása fürge, pedig termete eléggé alacsony.
Anyukám sokat nevet, vidám természetû. Csak akkor szigorú velem, ha nem fo-
gadok szót és rosszaságot csinálok. Nagyon szeret fõzni, viszont a vasalást nem
kedveli. Kedvenc idõtöltése az olvasás és a kertészkedés. Anyukám kedves min-
denkivel és segítõkész. Szerintem Anyukám olvasott és okos. Mindenkirõl szeret
gondoskodni és mindennap ízletes ebéddel vár bennünket.

Azért szeretem édesanyámat, mert mindenben segít nekem és a testvéremnek,
s bár szigorú, de mindig számíthatok rá.

   

Az  én  Édesanyám
Nekem a legkedvesebb személy az anyukám. 
Alacsony, vékony termetû. Haja rövid, barna színû, szeme zöld. Szereti a

sportos, kényelmes ruhákat. Hobbija az olvasás és a rejtvényfejtés, bár ezekre ke-
vés ideje marad. Szeret sütni, fõzni, amiben én is szoktam segíteni. Sokat kár-
tyázunk és társasozunk együtt. Nagyon segítõkész, mert ha valamit nem tudok,
azonnal a segítségemre siet. Aggódó típus, néha már túlzásba is viszi. Ha kell
szigorú is tud lenni, de ez nem baj, mert így fegyelmez bennünket.

Én nagyon szeretem, mert ha szükségem van rá, mindig mellettem van. Bár-
miben számíthatok rá.

   

Az  én  Anyukám
Az én anyukám közepes termetû, szõkésbarna, hosszú hajú. Arca szép, sze-

me barna színû, szempillája dús, hosszú. 
Melegszívû, gondoskodó, türelmes, kedves és családcentrikus édesanya. Nagyon

okos, mûvelt, szereti a kultúrát és széles az érdeklõdési köre. Igazán jól bánik ve-
lem. Munkaszeretõ és szorgos. Mindig és mindenben segít nekem. Kedvenc sza-
badidõs tevékenysége a kirándulás. Szeret sportolni, mozogni. Szívesen kerékpá-
rozik velem. Kedveli a nyugalmat, a pihenést, mint én. Nagyon vidám természe-
tû, humoros, tiszta és õszinte lelkû. Néha kicsit túlságosan rend és tisztaságsze-
retõ.

Szerintem nekem fantasztikusan jó anyukám van. Nagyon örülök, hogy Õ az
én anyukám és én vagyok az Ö fia.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy

a Bábolnai Általános Iskola

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT
2010. június 11-én (pénteken) 17 órakor,

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT
2010. június 17-én (csütörtökön) 17 órakor

tartja az iskola sportpályáján. (Rossz idõ esetén
a Sportcsarnokban tartjuk mindkét rendezvényt.)

Szeretettel várjuk a szülõket, hozzátartozókat
és minden kedves vendéget!

ÓPUSZTASZEREN  JÁRTUNK



2010. május 17. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A novemberben kezdõdõ vetélkedõ
4 fõs 2-4. osztályos csapatok verse-
nye. A gyerekek elõre elolvasott mesé-
ket dolgoznak fel játékos feladatok,
keresztrejtvény, villám- és igaz-hamis
kérdések segítségével. Az elõdöntõk
még az iskolákban zajlottak le. A kö-
zel 600 alsó tagozatos kisgyermeknek
8 mesét kellett alaposan ismerni ah-
hoz, hogy továbbjuthasson a harma-
dik fordulóba. A csapatok száma min-
den fordulónál felére csökkent. A me-
gyei döntõig már 20 mesét olvastak el

a gyerekek. Grimm, Andersen, Tolsz-
toj írásai mellett elõször szerepeltek a
tematikában Fésûs Éva meséi, melyet
mindnyájan nagy örömmel fogadtak.

A 2010. április 22-én, a Bábolnai
Általános Iskolában  került megren-
dezésre a megyei döntõ, ahol a 9  leg-
jobb csapat versenyzett az országos
döntõbe jutásért. 

A zsûriben Veresné Szkocsek Má-
ria, Tanos Lászlóné és Benis Piroska
foglalt helyet.

Vendégül láthattuk a baji Szent Ist-
ván, az esztergomi Petõfi, a kocsi
Vincze Imre, a komáromi Feszty Ár-
pád, a környei Kisfaludy Mihály, a
nagysápi II. Rákóczi Ferenc és a tata-

bányai Ságvári Endre  Általános Isko-
la csapatait. 

Nagy volt a tét, hiszen ebben az év-
ben két napos programra számíthat-
nak azok, akik Egerben részt vesznek
az országos döntõn, május 16-17-én.

Nagyon szoros versenyben végül a
komáromi Feszty Árpád Általános Is-
kola Tudorka csapatának sikerült
gyõznie.

Sok-sok munka, olvasás és tanulás
eredménye volt ez a sikeres szereplés
minden csapat részérõl. A tudásban

alig volt különbség, minden résztvevõ
kisdiák kiválóan ismerte a meséket.

A játék hátteréül csodaszép mese-
illusztrációk szolgáltak, melyeket
szintén a vetélkedõ résztvevõi készí-
tettek.

Köszönjük a közremûködõ peda-
gógusoknak, hogy felkészítették a gye-
rekeket erre a versenyre, és külön kö-
szönet támogatóinknak, a bábolnai
Önkormányzatnak, az általános isko-
lának, a zsûri tagjainak és Völfingerné
Edvy Katalin (Euro-s Bolt) vállalkozó-
nak a megyei döntõ támogatásáért.

IIggnnáácczznnéé  BBuurruucczzkkyy  EErriikkaa
a vetélkedõ megyei szervezõje

Országos  mesevetélkedõ
A  „7mérföldes  csizmában,  heted7  határon  át”  or-

szágos  mesevetélkedõ  megyei  játéksorozatának  eb-
ben  a  tanévben  is  Bábolna  volt  a  központja.

2009  novemberében  25  iskolából  kaptam  választ  a
felhívásra,  ahonnan  142  csapat  jelentkezett  a  játékra.

Az ovigaléria újabb kiállítása
Április 22-én ismét új kiállítása nyílt az ovigalériának. Ezúttal

egyik óvodásunk édesapját, Somogyi Lajost kértük fel, hogy mutas-
sa be festményeit óvodásainknak és szüleiknek. Somogyi Lajos Er-
délybõl származik és 1989 óta él Bábolnán. Nagyváradon festõkép-
zõ szakközépiskolát végzett. Festményei realista stílusban készül-
nek. 

Az ovigaléria kiállításán portrékat és csendéleteket mutatott be
a gyerekeknek. A kiállítás érdekessége volt, hogy a kisfiáról készült
portrét is kiállította, melyen az óvodásaink örömmel ismerték fel
óvodás társukat. A kiállítás kapcsán a gyerekek megismerhették a
festészet eszközeit, kellékeit, ismereteket szerezhettek a képek ké-
szítési technikáiról. Gyönyörködhettek az élethûen megfestett ké-
pekben. A kiállítás végén kellemes meglepetés érte a gyerekeket:
festõállványon õk maguk is próbálkozhattak a festészettel. Lajos
gondosan elõkészített táblákra rajzfigurákat rajzolt elõ a gyerekek-
nek, melyet a kiállítás megnyitója alatt elkezdhettek kifesteni, majd
a csoportokban fejezõdött be a közös festõmunka. 

Örülünk, hogy Somogyi Lajos elfogadta meghívásunkat, gyer-
mekeink és szüleik egy ideig gyönyörködhetnek e csodálatos ké-
pekben. Köszönjük!

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

Óvodánk 2010. júniusában ünnepeli fennállásának
60. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból régi óvodai tár-
gyakból és fotókból kiállítást rendezünk. A kiállítás
anyaga bárki számára megtekinthetõ a nagyóvoda épü-
letében június 10-18 között az intézmény nyitvatartási
idejében. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk. 

Az intézmény dolgozói



Megkérdezték tõlem, miért kezdtem
el szervezni ezeket a találkozókat. Nem
igazán tudtam válaszolni, hiszen már
olyan régen kezdõdött. Elgondolkod-
tam, vajon mit is jelent maga a szó, ta-
lálkozás.

Találkozhatunk egy tárggyal, egy il-
lattal, mely valamilyen emléket idéz fel
bennünk: lehet az egy kellemes, vagy
egy kellemetlen érzés. A frissen sült ka-
lács illatának hatására újra gyermek va-
gyok, látom magam elõtt a nagyma-
mám konyháját. Egy régi fénykép szüle-
immel töltött boldog gyermekkorom
perceit eleveníti meg. Találkozhatok
emberekkel, akik életem egy-egy fontos
állomását jelentik. Vannak olyan talál-
kozások, amikor kellemetlen, vagy fájó
emlékek elevenednek meg. Ilyenkor
legszívesebben elbújnánk, elfelejtenénk
a hajdan megtörténteket

Sorolhatnám még a találkozások
ezer variációját, de a lényege talán így is
kiderült. Találkozni akarunk valamivel,
vagy valakivel, mert várjuk azt az érzést,
amit már egyszer átéltünk, hiszen az
számunkra egy kellemes élmény volt.

Az idén is várakozással készültem
erre az alkalomra. Április 6-án sorra ér-
keztek a gyerekek szüleikkel, vagy test-
vérükkel. A szülõkkel váltottunk néhány
kedves szót, és már kezdõdhetett is az
önfeledt játék. Örömmel vették birto-
kukba a régi csoportszobát, keresték
kedvenc játékaikat, felfedezték az úja-
kat. A régi barátok, barátnõk újra egy-
másra találtak, vidáman beszélgettek.
Pruzsinszki Bence Nagyigmándra jár is-
kolába, így vele talán csak most talál-
koztak régi barátai. Klausz András Íror-
szágban él, és éppen látogatóban volt a
mamájánál, õ is eljött közénk. 

Sokat játszottunk, be-
szélgettünk. Érdeklõdve
nézték az óvoda fotóal-
bumát, felfedezték ben-
ne saját magukat, osz-
tálytársaikat, de olyan is
volt, aki az anyukáját,
vagy az apukáját találta
meg benne. Pihenésként
körbeültünk, és minden-
ki mondott magáról né-
hány szót: hányadikosok,

ki melyik tantárgyat szereti, mivel fog-
lalkozik szabadidejében. Úgy tapasztal-
tam, szeretnek iskolába járni, és min-
denki megtalálta a számára hasznos el-
foglaltságot. A mese most sem marad-
hatott el, sõt kettõt is kértek, mivel nem
tudtak megegyezni. A fiúk A három kis-
malac történetére voltak roppant kíván-
csiak, a lányokat A három pillangó sor-
sa érdekelte. A közös játék alatt egy ki-
csit mozogtunk, nagyokat nevettünk.
Néhányan hoztak húsvéti édességet, in-
nivalót, a konyháról kaptunk teát,
mézespuszit. - köszönjük mindenkinek
– Közösen elfogyasztottuk, aztán irány
az udvar, ahol még egy kicsit nosztalgi-
ázhattak a gyerekek.

Nagyon gyorsan eltelt ez a délelõtt. Jó
volt újra együtt lenni a régi ovisokkal,

beszélgetni velük, felidézni a kedves
emlékeket, és hallgatni azt a sok szépet
és jót, ami az iskolában történik velük.
Úgy gondolom, Õk is jól érezték magu-
kat, ismét egy közös élménnyel lettünk
gazdagabbak, és megígérték, hogy jövõ-
re is eljönnek.

Baráth  Gáborné óvónõ

„Mint  gyermek,  aki  már  pihenni  vágyik
és  eljutott  a  nyugalmas  ágyig
még  megkérlel,  hogy:
„ne  menj  el,  mesélj”  –  
(Így  nem  szökik  rá  hirtelen  az  éj)
S  még  kis  szíve  nagyon  szorongva  dobban,
Tán  õ  se  tudja,  mit  is  kíván  jobban,
A  mesét-ee,  vagy  azt,  hogy  ott  legyél  …”

József  Attila:  Thomas  Mann  üdvözlése

18. oldal 2010. május

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

FÖLD NAPI PROGR AMOK AZ ÓVODÁBAN
Intézményünkben nagy gondot fordítunk óvodásaink környezettudatos nevelésé-

re. Tudjuk, hogy ezt a munkát már egészen kicsi életkorban el kell kezdenünk, hogy
életük során óvják, védjék környezetüket, vigyázzanak annak tisztaságára, épségére. 

Minden évben bekapcsolódunk gyermekeinkkel a Föld Napján szervezett orszá-
gos szemétgyûjtõ akcióba. A gyermeket életkorából adódóan ezt nem közterületen
végezzük, hanem saját környezetünkben. Ezen a napon valamennyi csoportunk ki-
vonult az udvarainkra, a nagyobbak az épület elé és kerti szerszámokkal felszerel-
kezve szépítgették környezetüket, összegyûjtötték az elhullott szemetet.

A másik programunk is a Föld Napjához kapcsolódik. Évek óta szervezünk ezen
a napon papírgyûjtést intézményünkben nagy sikerrel, ezzel is bõvítve bevételi for-
rásainkat. Ebben az évben az elõzõ évinél is több papírhulladékot 6400 kg-t sikerült
a szülõk és a helyi élelmiszer üzletek segítségével összegyûjtenünk.

Ezúton mondok köszönetet valamennyi papírt leadó szülõnek, valamint a CBA,
Manna, Árkád Abc élelmiszerüzleteknek, hogy az összegyûjtött csomagoló anyagokat
intézményünknek adták.

Somogyiné  Szabados  Marianna intézményvezetõ

Régi ovisok találkozója



A természet  újjáéledése – a tavasz
közeledése – mindig örömteli esemény
a hosszú tél után. Ahogy a növény – és
állatvilágban, „megindul az élet” a jó
idõ beköszöntével, úgy mi is egyre töb-
bet mozdulunk ki az óvoda épületébõl. 

A tavaszi programok keretében két
elõadáson (egyik irodalmi, a másik ze-
nei) vehettünk részt, ahol lehetõségünk
nyílt arra, hogy mi is friss tavaszi él-
ményt „szippantsunk” magunkba. 

Elsõ alkalommal a Szabadidõköz-
pontba látogattunk el, ahol óvodásaink
az alsó tagozatos iskolásokkal együtt
megnézhették az Égig érõ fa címû me-
sét a Pécsi Márkus Színház  mûvészei-
nek elõadásában. A történet, mint a leg-
több népmese a következõrõl szólt: Az
öreg király lányát elrabolja a sárkány.
Jönnek a szerencsét próbálók, kiknek
hosszú kalandos az útjuk, majd végül a
szegény legénynek sikerül kiszabadítani
a lányt a sárkány fogságából, aki el is
nyeri méltó jutalmát ezért a hõstettért.
Több mese elõadáson voltunk már a
gyermekekkel, de itt a mese varázsa is
„más volt”. A szereplõk játéka nemcsak
a gyerekeket  varázsolta el, hanem min-
ket felnõtteket is! Kevés szereplõvel (há-
rom elõadómûvész – közülük egyikük
folyamatos zenei hátteret biztosított a
furulyajátékával), de ugyanakkor az iga-
zi mûvészi (népies) elõadásmódjukkal,

jó pedagógiai érzékkel, sok-sok humor-
ral tarkítva mindvégig sikerült a kis
gyermekközönséggel tartani a kapcsola-
tot. A gyerekeket bevonva, egy-egy gyer-
mek színpadra hívásával, mintha Õ is a
„szerencsepróbálók” közé tartozna,
megteremtette azt a játékszituációt,
hogy a gyerekek beleéljék magukat a
mesehelyzetekbe. Mindezekhez a pozi-
tívumokhoz kapcsolódott még az ötletes
és látványos díszlet. 

Ezúton szeretnénk megköszönni
óvodásaink nevében Török Sándornak,
hogy a kistérségi pályázat által lehetõsé-
get biztosított gyermekeinknek, hogy
ezen elõadást kedvezményes áron te-
kinthették meg.  

Másik tavaszi élményünk: a zenéhez
kapcsolódott. A Gyõri Zenedoboz mûvé-
szei már ötödik alkalommal látogattak
el óvodánkba, kicsit más felállásban, de
ugyanolyan szakmai hozzáértéssel mu-
tatták be gyermekeinknek az éneklés
szépségét, a hangszeren való játszás
örömét. Idén is kedvezett az idõjárás,
hiszen az udvaron tarthattuk meg a Ta-
vaszváró koncertet. A napsütés, a mada-
rak csicsergõ éneke megfelelõ hangula-
tot – kellõ hatást biztosított a zenélés-
hez. A zene témája: a tavasz ébredése
volt. A növény – és állatvilág szereplõirõl
(lepkék, kisvirágok) szólt. A gyerekek-
hez oly közel álló és ismert dalok hang-

zottak el, mint pl. Tavaszi szél, Mély er-
dõn, Nézd itt az ingó-bingó, és még sok
kedves tavaszi dal. A mûsor végén rövid
ismertetõ volt a hangszerekkel kapcso-
latban. Kedvébresztés a hangszeren való
tanuláshoz. A gyerekekkel együtt színvo-
nalas elõadást láthattunk. Egész mûsor
alatt igyekeztek a gyerekeket bevonni az
éneklésbe. Mozgással ( olykor tapssal-
hintázó mozdulattal) próbálták meg-

éreztetni a ritmus fontosságát a közös
énekléshez. 

„Tavasszal  menj  ki  a  szabadba,  
Hol  friss  patak  suttog  szaladva,  
Kergetve  az  est  szellõjét,  
Mely  virágok  illatával
És  a  csalogányok  dalával
Fut  a  mezõben  szerteszét”

Frank  Attiláné  óvodapedagógus

A  2010/2011  nevelési  év  
óvodai-  bölcsõdei  beiratkozás  adatai
2010. szeptemberben óvodánkból 21 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait.
Az új nevelési évre óvodába beiratkozó gyermekek száma a következõképpen ala-

kult.
25 gyermeket írattak be a szülõk a következõ évre és még 10 kisgyermeket foga-

dunk szeptemberben a bölcsõdébõl. Így együttesen a 2010/2011 nevelési évben
óvodánk 3 vegyes csoportjába 35 kisgyermek fog érkezni az iskolába menõk helyé-
re. Õsszel nem indítunk tiszta kiscsoportos életkorú csoportot, mivel az idén több-
nyire csak a nagyóvodai vegyes csoportokból mennek iskolába gyermekek és az õ
helyükre tudunk újakat felvenni.

A Közoktatási törvény módosítása szerint 2010. év õszétõl már nem kell megvár-
ni a gyermek óvodai felvételével, hogy betöltse a 3. életévet, már 2,5 éves kortól fel-
vehetõ az óvodába. Ez kedvezõ lehetõség a szülõk számára, mivel már az eddigi
években is volt igény a gyermek 3 éves kor betöltését megelõzõ óvodai felvételre, de
törvényi rendelkezés alapján ezt nem tehette meg az intézmény.

Az idei év beiratkozása után új szolgáltatást kínálunk a most beiratkozott gyer-
mekeknek és szüleiknek. Ha a beiratkozó gyermekek csoportba osztása megtörtént,
- nyár végén, õsz elején -  minden új gyermeket fogadó csoportban nyílt délutáno-
kat szervezünk a gyermekek és szüleik számára, ahol lehetõségük lesz megismer-
kedniük az óvodai környezettel, óvónénikkel, ill. egymással is. A nyílt napok idõ-
pontjáról a beiratkozókat külön értesíteni fogjuk.

A bölcsõdében a nagyobb gyermekek szeptemberi óvodába való átkerülése után
4 kisgyermek marad. Az új nevelési évre 14 gyermek felvételét kérték, akik év köz-
ben folyamatosan érkeznek majd. A bölcsõde engedélyezett férõhelyszáma 12 fõ.

Somogyiné  Szabados  Marianna intézményvezetõ
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Tavasz ébresztõ – 
mesével, zenével

(Tavaszi koncert óvodásoknak)
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Az allergia az egyik legnehezebben
megmagyarázható betegség. A beteg szer-
vezete bizonyos anyagokra túlérzékeny, al-
lergiás.

Az allergia kiváltója az allergén,ami le-
het bármely kis molekolájú, antigén
anyag, pl. virágpor, gyógyszermolekula,
házi por. Az allergén hatására olyan speci-
ális ellenanyagok képzõdnek, amelyek a
szervezetet az adott allergénnel szemben
érzékennyé teszik. Ha a szervezet több-
ször ismétlõdõen találkozik ezzel az
allergénnel, akkor immunválaszként kó-
rosan fokozott tünetekkel válaszol.

Az ok tehát az immunrendszer hibás
mûködése. Ha alulmûködik, akkor fertõ-
zések jönnek létre a szervezetben, ha
azonban túlmûködik, akkor a kívülrõl ér-
kezõ, vagy a szervezetben test idegennek
ismert anyagokra túl sok ellenanyaggal vá-
laszol, és sok aktivált limfocita keletkezik.

Röviden a kialakulás mechanizmusá-
ról:

Allergén hatására a szervezetben IgE
csoportba tartozó ellenanyagok keletkez-
nek, amelyek un. hízósejtekhez kötõdnek.
Ha az allergén újból bejut a szervezetbe,
akkor un. humorális mediátor anyagok
szabadulnak fel, mint pl. a hisztamin,
szerotonin, bradikinin. Ezek felszabadu-
lásának következményeként a hajszálerek
falában levõ simaizmok ellazulnak, az
erek kitágulnak, áteresztõképességük fo-
kozódik, a véráramból fehérje tartalmú
plazmafolyadék lép ki. Így jön létre a csa-
lánkiütés, illetve a szénanátha esetén a vá-
ladék.

Az allergia leggyakoribb fajtája a széna-
nátha.

Szénakaszálás idején, amikor a füvek
és virágok pollenjei telítik a levegõt, igen
sok ember szervezete érzékenyen reagál a
növények virágporára. Az allergiás reakció
folytán kötõhártya gyulladás, nátha alakul
ki. Ha a szénanáthát nem kezeljük ki , el-
hanyagoljuk, akkor nemcsak a széna ka-
szálása , szárítása idején, hanem máskor
is elõfordulhat. Kiválthatja pl. virágpor,
szálló por, állati szõrök, mûanyagok,
gyógyszerek ,élelmiszerek, amalgám,
Candida is. Az elhanyagolt szénanátha tü-
dõasztmához is vezethet.

Mielõtt az alternatív kezelési lehetõsé-
gekre térnék ki, fontos néhány szóban is-
mertetni, milyen lelki problémák húzód-
hatnak meg az allergiás betegségek kiala-
kulása mögött.

Mint ismeretes az allergia az immun-
rendszer túlzott  reakciója az „ellenség-
gel” szemben.

Az allergiás ember tehát túlzottan vé-
dekezik valami ellen. Állig felfegyverkezik,
egyre több anyagot tart ellenségesnek, így
egyre jobban védekezik, hogy hatékonyan
küzdhessen az ellenséggel szemben. Kato-
nai területen a felfegyverkezés mindig ag-
resszivitást jelent, az allergia is lehet tehát
az agresszivitás jele. Az allergiásnak prob-
lémája van a saját agresszivitásával, mert
nem tudja megélni azt.

A legtöbb allergén az életerõt, a szexu-
alitást, a szerelmet, a termékenységet, az
agressziót , a piszkot jeleníti meg S ezek
az élet legvitásabb területei. (Miért is van

annyi allergiás manapság?) pl. a virágpor
a megtermékenyítés, és a termékenység
szimbóluma, a macskaszõrhöz az embe-
rek a hízelgést, simogatást asszociálják.

Az allergiás beteg ideálja a steril, csíra-
mentes, terméketlen, agressziótól mentes
élet, ami már nem is nevezhetõ annak.
Így aztán nem is csodálkozhatunk azon,
hogy az allergia néha életveszélyes agresz-
sziós betegséggé fajul. Ebben az esetben a
védekezés, betokosodás felsõ fokon való-
sul meg.

Az allergia tehát nem más, mint anya-
givá vált agresszió.

A következõkben néhány alternatív le-
hetõséget említek az allergia kezelésére.

1. A gyógyulásban fontos szerepe van a
pozitív gondolkodásnak. Hinni kell a
gyógyulásban, ellenkezõ esetben a szerve-
zet öngyógyító mechanizmusa leáll.

2. Hatékony lehet a gyógynövény terá-
pia is. Belsõleg alkalmazható növényi dro-
gok a következõk: cickafarkvirág, kamilla
virág, tölgyfa kéreg, diólevél, mezei zsurló,
orbáncfû, csalán. Mindezek között a leg-
hatékonyabb gyógynövény a cickafark, ka-
milla, csalán.

3. Fontos a megfelelõ diéta alkalmazá-
sa is.

Kerülendõ a cukor, állati eredetû zsí-
rok, fehér kenyér, csípõs fûszerek haszná-
lata. Érdemes elõnyben részesíteni a mé-
zet, növényi olajokat, teljes értékû gabo-
nából készült pékárut, aromás , illatos fû-
szernövényeket, mint pl., szurokfû, majo-
ranna, bazsalikom, orvosi zsálya, fok-
hagyma, stb. Együnk minél több nyers nö-
vényi eledelt, zöldséget, gyümölcsöt.

4. Kiemelt szerepet kap az allergia ke-
zelésében az apiterápia, azaz a mézzel és
méhészeti termékekkel történõ gyógyítás.
Fontos tudni, ha mézet alkalmazunk, ak-
kor annak arról a vidékrõl kell származ-
nia, ahol a beteg él.

A mézzel való antiallergiás eljárás tu-
lajdonképpen deszenzibilizálás, ami azt
jelenti, hogy az allergén minimális dózisát
a szervezetbe juttatva megkísérli meg-
szüntetni a kiváltó tényezõvel (virágpor,
pollen) szembeni túlérzékenységet.

Használhatjuk továbbá a propolisz
szeszes kivonatát, ami erõsíti a szerveze-
tet. Vigyázni kell azonban, ugyanis arra ér-
zékenyeknél bõrkiütést okozhat.

Szénanátha esetén jó szolgálatot tehet
a propolisz tartalmú orrcsepp is.

5. Mint minden betegség gyógyításá-
nak , úgy ennek is alapja a szervezet mé-
regtelenítése. Használjunk vizelethajtó,
epehajtó, hashajtó hatású gyógynövénye-
ket.

Fontos, hogy szakember segítségét
kérjük minden esetben.

6. Sokat segít az akupresszúra a tüne-
tek mérséklésében.

Az  orr melletti pontokat legalább öt
percig nyomjuk két mutatóujjunkkal in-
tenzíven. Ezután a szemüreg belsõ sarka-
inál végezzük el az akupresszúrás masszí-
rozást.

Számos módszer közül választhatunk
tehát az allergia kezelésénél, ki-ki döntse
el maga, hogy melyik számára a megfele-
lõ terápia. Fábiánné  dr.  Tóth  Hedvig

AA  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszz  ttoolllláábbóóll……

Korunk  népbetegsége  az  allergia Alapszókincsünk a zene
Kodály országában ma sajnálatosan egyre kevesebb a muzsikaszó. Dédanyáink

korában még természetes volt, hogy az édesanyák altatódalokkal dúdolták álomba
a csöppségeket, ma már jobbára talán csak egy CD hangjára szenderednek el a ki-
csik. Magyarázzuk ezt a rohanó élettempóval, az anyukák zenei képzettségének hi-
ányával. Mégis, a szakemberek azt vallják: a gyermekeknek nincs szebb hang az
édesanyjukénál. Még akkor is, ha azt mi felnõttek, olykor hamiskásnak halljuk. A
mondókákat, dalocskákat kísérõ ritmikus mozgások, ölelések, babusgatások pedig
bizonyítottan fokozzák az anya és gyermek közötti kötõdést és gyakran még a legvá-
ratlanabb helyzetekben is gyors megoldásokat hozhatnak. Sõt, a tudósok azt állítják,
magasabb érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkeznek azok, akiket kisgyermekkor-
ban édesanyjuk sokszor tartott az ölében. Errõl beszélt ott jártunkkor a Bábolnán
hetente zenebölcsit mûködtetõ F. Nagy Ágnes.

A zenepedagógus foglalkozásaival egy eszköztárat kíván nyújtani az édesanyák-
nak és nem ritkán a nagymamáknak. Elmondása szerint a „daloltató, figyelemelte-
relõ praktikák” akkor is mûködnek, amikor a szülõknek hosszas sorban állás alatt
kell lekötniük a picik figyelmét, vagy épp a házimunka csap össze a fejük felett. A
zenebölcsibe járó gyerekek alig néhány hónapos „képzés” után szinte az egész ének
repertoárt elõ tudják adni, miközben szinte észrevétlenül elszórakoztatják magukat
levéve ezt a gondot a mama válláról.

Ám, a módszer nemcsak a már megszületett, hanem a még anyaméhben lévõ
magzatokra is jótékonyan hat. „A pocakban a picik éppúgy hallják édesanyjuk hang-
ját, vagy a magnóból hallható zenét. Ez a magzatot és az édesanyát egyaránt jó ér-
zéssel tölti el. Ne fosszuk meg tehát ettõl magunkat és gyermekünket!” – állítja a
zenepedagógus, akinek hihetünk, hiszen maga is gyakorló édesanya és nagymama.

- bakos mónika -

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
A Nemzetközi Kamionos Fesztivál
a fõrendezõ tájékoztatása alapján

az idei évben is elmarad.
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Nagy örömmel fogadták a Pettkó-
Szandtner Lovas Szakképzõ és Kollégium
9-10. évfolyamának tanulói azt a hírt, hogy
sikerült megnyerni az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kiírt pályázatán olyan
összeget, amivel részt vehetnek egy ingye-
nes tanulmányi kiránduláson.

A „Kul-Túra Élmény” pályázatnak az
volt a célja, hogy a tanulók információs ke-
retek között vegyenek részt a múzeumok,
könyvtárak, levéltárak által szervezett él-
ményszerû kulturális programokon. Mi
helyszínként a zirci Bakonyi Természettu-
dományi Múzeumot és az Országos Széche-
nyi Könyvtár „Reguly Antal” Mûemlék-
könyvtárát választottuk.

A tanulmányi kirándulás megvalósításá-
ra április 15-én került sor, ahol elsõként a
Bakonyi Természettudományi Múzeumba
mentünk, ahol múzeumi óra keretében be-
mutatták az állandó kiállítás anyagát. A tár-
latvezetés kiterjedt a Bakonyban elõforduló
növényzetre, állatvilágra. A diorámák be-
mutatják a jellegzetes bakonyi tájak életkö-
zösségeit, védett területeit, többek között
az öcsi tõzegmohás úszólápot, és a fenyõfõi
Õsfenyvest.

A tanulók alaposan megismerték a vé-
dett növény-és állatfajokat, és „Vörös
Könyves” tárlót mindenki megcsodálta. Az
akváriumban és a terráriumban lévõ élõ ál-
latok megfigyelése szintén érdekességnek
számított.

Az ásványbemutató csodálatos váloga-
tást nyújtott a Kárpát-medence ritkaságai-
ból.

A nagyvadas terem sok tanulót közelebb
hozott a természethez.

Ezt követte a „Jégkorszaki óriások a Ba-
kony-hegységben” címû õslénytani állandó
kiállítás megtekintése a múzeum új épüle-
tében.

2006-ban Csajág mellett feltárt két gyap-
jas mamut talpra állított csontvázát, és a
jégkorszakból származó barlangi medve
csontvázát., valamint nagyvadak koponyáját
közvetlenül megcsodálhatták a diákok.

Legérdekesebb volt az alginitbányából
elõkerült 3,5-4 millió éves Õsorrszarvú le-
let.

A falakon az õsállatok háromdimenziós
rekonstrukciós rajzait láthatták a tanulók.

A beépített hangtechnikai eszközök fo-
kozták a hatást.

A program második részében a Reguly
Antal Könyvtár csodálatos világával ismer-
kedtek meg a fiatalok.

A bemutatóval egybekötött foglalkozás
kiterjedt az írás fejlõdésére, a kódexfestés,
a nyomtatott grafika készítésére a famet-
szetektõl a rézkarcig, a könyvnyomtatásra,
a könyvkötészetre.

Az autentikus környezetben hallott in-
formációkat személyes megfigyelés, érzék-
szervi észlelés követte. A régi könyvek és
bútorok meghitt hangulatot sugároztak.

A múzeumpedagógiai tanóra egy fel-
adatlap kitöltésével fejezõdött be, melynek
jutalma egy régi technikával készített
könyvjelzõ volt.

A mûemlékkönyvtári bemutató az apát-
sági épületben valósult meg.

A foglalkozásvezetõtõl megtudhatták a
tanulók, hogy az elsõ könyveket a 18. szá-
zadban a heinrichaui szerzetesek hozták
magukkal. Az állomány 1950-re 65 000 kö-
tetre gyarapodott, majd a cisztercita rend
feloszlatását követõen állami tulajdonba
került.

Öröm volt látni a tanulók érdeklõdését,
és gondolkodtam azon, hogy érdemes min-

den pályázati lehetõséget kihasználni, ami a
fiatalok szemléletét, gondolkodását, isme-
retbõvítését szolgálja. A két kísérõ kollé-
gámnak Körmendi Eszter tanárnõnek és
Szabó Tibor osztályfõnöknek is megköszö-
nöm a segítséget, és természetesen a 32 fõ
diáknak, akik magatartásból, figyelembõl
jelesre vizsgáztak.

Bierbauer Imréné
szervezõ

,,KUL-TÚRA ÉLMÉNY’’ a lovasoknak

KKIISSBBÁÁBBOOLLNNAA
LLOOVVAASS  KKLLUUBB

Program tervezet 2010
Május  22.

Komárom-Esztergom megyei díjugrató
bajnokság, forduló

Május  29.
Nyitott lovarda program keretében
szervezett térítésmentes lovas nap

Június  6.
Hat megye Két régió és Wintermühle
Kupa díjlovas verseny, forduló

Június  19.
Komárom-Esztergom megyei díjugrató
bajnokság, forduló

Június  28  –  július  3-iig
Pettkó-Szandtner Lovasiskola által
szervezett  nyári tábor, 
edzõtábor helyszín

Július  5  –  július  10-iig
Pettkó-Szandtner Lovasiskola által
szervezett nyári tábor,
edzõtábor helyszín

Július  26  –  július  30-iig
Nyári gyermek lovastábor

Augusztus  9  –  augusztus  13-iig  
Nyári gyermek lovastábor

Október  2-33
Komárom-Esztergom megyei díjugrató
bajnokság, döntõ

December    23.
Lovas Mikulás jelmezverseny
gyermek és felnõtt kategóriában

December    30.
Házi óév búcsúztató verseny és másnap
tereplovaglás
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A mostani bajnoki szezon nagy része nem hozott sok jót a BSE
focistáinak. Rossz csapatjáték, sorozatos egyéni hibák, sérülések, a
játékvezetés kritikán aluli színvonala mind közrejátszottak abban,
hogy labdarúgóink sorozatos vereséghullámba essenek. A csapat is
és a szurkolók is mérkõzésrõl mérkõzésre bíztak abban, hogy egy-
szer elkövetkezik a várva várt felemelkedés. A várakozás, a
szurkolók bíztatása és nem utolsó sorban a játékosok akarása aztán
meghozta az eredményeket. 

Az Oroszlány elleni mérkõzés még a rossz sorozat része volt. A
tabella élmezõnyéhez tartozó ellenfél ezt a meccset végig uralni
tudta, de csupán azért, mert focistáink sok hibával, lelketlenül ját-
szottak. Az Oroszlánytól nem szégyen 1 : 0-s vereséget szenvedni,
a  látottak  alapján  igen.  Bábolna SE  –  Oroszlány  SZE 0 : 1 (ifi
0 : 1).

Aztán ismét hazai mérkõzés, ezúttal a Környe látogatott
Bábolnára, akik a tabellán három hellyel elõbbre foglaltak helyet.
Nagy kedvvel játszottak labdarúgóink, aminek meg is lett az ered-
ménye. Csatáraink jó összjátéka és a megfelelõ idõben megvalósí-
tott cserék meghozták gyümölcsüket. Bábolna SE – Környe SE 3 :
0 (ifi 1 : 1).

A következõ fordulóban Naszály fogadta együttesünket. A
házigazdák ugyan a tabella alsóházához tartoznak, de ebben a
bajnokságban bármi megtörténhet. Meg is történt, hiszen
focistáink bravúros, nagy arányú gyõzelemmel térhettek haza.
Naszály SE – Bábolna SE 1 : 5 (ifi 2 : 2).

Hazai pályán is folytatódott a sikerszéria. A vendég Zoltek SE
ugyan nem tartozik a legjobbak közé, mégis okozhatott volna
meglepetést. Szerencsére együttesünk ezúttal is kitûnõ formában
játszott és meggyõzõ fölénnyel nyerte a meccset. Bábolna SE –
Zoltek SE 3 : 1 (ifi 7 : 1).

Ezután az egyik legnehezebb ellenfélhez, Esztergomba látogat-
tak labdarúgóink. Õk bizony a bajnokság élmezõnyéhez tartoznak,
és bizonyára nagy meglepetés lett volna egy bábolnai gyõzelem.
Sajnos nem így történt, de ezzel nem esett folt focistáink be-
csületén. Esztergomi SC – Bábolna SE 3 : 0 (ifi 2 : 0).

LABDARÚGÁS  megyei  elsõ  osztály -  csapatunk  kilábal  a  mély  hullámvölgybõl

A Bábolnai Kyokushin Karate Szakosztály néhány
tagja sikeres vizsgát tett Gyõrben március 27-én szom-
baton. A vizsgát több hónapos kemény felkészülés
elõzte meg, ahol sok gyakorlással a fizikai erõnlétet, ál-
lóképességet és technikai tudást csiszoltuk, és fejlesz-
tettük, hogy az elõttünk álló vizsga sikerüljön. Több al-
kalommal voltak jelen edzéseinken a Gyõri Free
Fighter Se vezetõ karatékái, akik nagy segítséget nyúj-
tottak az eredményes felkészülésben. A vizsga napján
korán reggel indultunk Gyõrbe a vizsga helyszínére,

szendvicsekkel, itallal és egy kis vizsgadrukkal felpa-
kolva, hiszen egy kemény egész napos megmérettetés-
re készültünk. A vizsgát egy 3 órás szeminárium elõz-
te meg, ahol a Kyokushin karate egyik hazai megalapí-
tója Hanshi Adámy István 8 danos mestertõl tanulhat-
tunk. A szeminárium tulajdonképpen egy hosszú
edzés volt, ahol átgyakoroltuk szinte az összes techni-
kát és Hanshi Adámy István instrukciói alapján csi-
szolhattunk rajtuk, hogy a vizsgán minél jobban képe-
sek legyünk visszaadni a vizsgaanyagot. Mindannyiunk
számára óriási élmény volt, hogy Magyarországon je-
lenleg, a Kyokushin karate legmagasabb dan fokozatá-
val rendelkezõ Mesterétõl leshettük el a sport fogásait.

Délután kettõkor mindenki felsorakozott és együtt,
egyszerre elkezdõdött a vizsga. Gyereknek és felnõtt-
nek nagy élmény, és motiváló erõ, hogy együtt edze-
nek, készülnek a vizsgára a dojoban (edzõterem),
majd együtt is vizsgáznak. Azt az élményt nem lehet
szavakba önteni amikor közel 100 karatéka, gyerek és
felnõtt, egyszerre mozdul és végzi a nagy kitartással
megtanult gyakorlatokat, csak az tudja igazán, hogy
milyen felemelõ érzés, aki már átélt hasonlót. 

A Kyokushin karate övvizsgarendszere 10 kyu és 10
dan fokozatra osztotta a megismerhetõt. A tanulófoko-
zatokat (kyu) színes övek, míg a mesterfokozatokat
(dan) fekete öv szimbolizálja. Aki elõször sikeresen
vizsgázik az a 10 kyu fokozatot kapja meg, utána a 9
kyut és így tovább, a mesterfokozatok pedig 1 dan-nal
kezdõdnek. Ahogy halad valaki elõre úgy a vizsgák kö-
zötti várakozási idõ megnyúlik. Amíg az elején mini-
mum 3 havonta lehet vizsgát tenni, úgy az 1 kyu után
az elsõ danra már 1 évet, késõbb a danok számával
azonos számú évet kell kivárni. Az 5 dan fokozathoz
már minimum 20 év szükséges. 

A most vizsgázó karatékáink elindultak a
Kyokushin útján, melyen az elsõ lépéseket sikeresen
teljesítették: Liszkai Dávid 10 kyu narancssárga öv,
Szabó Attila 10 kyu narancssárga öv, Lányi Ábel 9 kyu
narancssárga öv és Lányi Zoltán 6 kyu citromsárga öv.

A vizsga után fáradtan de felszabadult hangulatban,
jókedvûen érkeztünk vissza Bábolnára. Az élmény
amelyet kaptunk mindannyiunk számára maradandó,
és kívánom, hogy a jövõben minél többen megismer-
hessék azt amit mi átéltünk. Lányi  Zoltán

Kyokushin karatésok vizsgája
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Ági néni húsvéti verset kér

A legügyesebb játékos Molnár Dávid (Gönyû)A torna gólkirálya Csontos Szilvia (Sasfészek Gyõr)

Nyuszik hozták a meglepetéstÕsztõl iskolába járnak

NYUSZIVÁRÓ OVIS FOCITORNA

A hazai csapat legjobb játékosa Csomai Csaba

Húsvét közeledtével településünkön
több olyan rendezvényre kerül sor, mely az
ünnepet a gyermekek számára teszi még in-
kább meseszerûvé, felidézve annak népi ha-
gyományokban gyökerezõ kultúráját. A
sport sem maradhat ki mindebbõl, melynek
egyik fontos hivatása a gyermekek egészsé-
ges életre való nevelése. Ezért is hozta létre
három évvel ezelõtt Szilágyi Ágnes, a sport-
csarnok gondnoka a „Nyusziváró Ovis Foci-
kupa” elnevezésû labdarúgó tornát óvodás
korú focisták részére.

Az elmúlt két évben környékbeli óvodák-
ból és természetesen Bábolnáról vettek
részt ovis focisták a tornán, idén azonban
kibõvült a sportolók köre: ezúttal Gyõrbõl,
Gyõrszentivánról, Gönyûrõl érkeztek csa-
patok a bábolnai ovisok ellenfeleiként. Re-
mek hangulatban zajlottak a mérkõzések,
melyek ebben az életkorban inkább felsza-
badult játékra emlékeztetnek, mint foci-
meccsekre. Mindenesetre a sportcsarnok
közönsége és a gyermekek kitûnõen szóra-
koztak, mindemellett kellemesen el is fá-
radtak. 

A sportesemény csúcspontja természete-
sen az eredményhirdetés volt, melynek so-
rán kihirdették a helyezéseket, de ezúttal
minden csapat játékosa – függetlenül az el-
ért eredményektõl – aranyérmet kapott.
Különdíjban részesült a legjobb kapus – Fa-
ragó Imre (Bábolna) -, a gólkirály – Cson-
tos Szilvia (Sasfészek Gyõr) -, a hazai csa-
pat legjobb játékosa – Csomai Csaba, és a
legügyesebb játékos – Molnár Dávid
(Gönyû). 

Az eredményhirdetés végén elbúcsúztat-
ták azokat a bábolnai játékosokat, akik im-
már „kiöregedtek” az ovis focisták közül,
hiszen õsztõl iskolába járnak majd.
Pelczéder Lili, Németh Roland, Csomai
Csaba, Panák Máté és Dávid Martin edzõ-
jüktõl, Pelczéder Zoltántól és Szilágyi Ág-
nestõl külön ajándékot kaptak. 

Ezt követõen a Cseperedõk Néptánccso-
port legifjabb növendékei szórakoztatták a
közönséget, majd érkezett a meglepetés:
élõ nyúl, piros tojás és sok-sok édesség,
mely igazi húsvéti hangulatot kölcsönzött a
rendezvénynek.

A kupa végeredménye:
1. Sasfészek Gyõr, 2. Gyõrszentiván, 3.

Bábolna II. csapata, 4. Bábolna I. csapata,
5. Bábolna III. csapata, 6. Gönyû

A rendezvény támogatói voltak:
Baranyai Magdolna, Illés Renáta,

Slánicz Béla, Kovács Ferenc, Bábolna Vá-
ros Önkormányzata, Erdei János, Kiss
András, Pelczéder Zoltán, Szilágyi Ágnes,
Cseperedõk Néptánccsoport, Bábolnai
Óvoda és Bölcsõde, Ifj. Prekler László,
Szederné Krisztina.

A tornán részt vevõ csapatok



Egy ki nem mondott, mégis titkon
vágyott álom vált valóra a tekepályán.
Azok a lelkes tekézõk, akik évekkel ez-
elõtt Skuba István vezényletével a bábol-
nai amatõr kupákból elõször a tatabá-
nyai bajnokság éllovasai lettek, majd a
magyar bajnoki rendszer legalsó szint-
jérõl elindulva egyre feljebb és feljebb
kapaszkodtak, végül két szezont töltöt-
tek az NB II középcsoportjában, most az
amatõr kategória legfelsõbb bajnoksá-
gába léphetnek. Jó kimondani: NB I-es
sportolók versenyezhetnek bábolnai szí-
nekben. Az NB II-es bajnokság megnye-
rése a csapat tagjai számára azért is ko-
moly érték, mert mindannyian munka
mellett tekéznek, és ezt ilyen eredmé-
nyesen végezni ritka kiváló teljesítmény. 

Amint azt Skuba István szakosztály-
vezetõ lapunk számára elmondta, egy
évvel ezelõtt még csupán a tisztes helyt-
állást, az NB II középmezõnyében való
jó szereplést tûzték ki célul. Persze min-
den játékosban ott motoszkált a dobo-
gós helyezés reménye, vagy a bajnokság
megnyerése. Mindez immár valóság,
ami a szakosztályvezetõ szerint a csapat
egységes szellemiségének és a játékosok
lelkesedésének, akaratának köszönhe-
tõ. Soha nem gondolták azt, hogy ellen-
feleiknél jobb tekézõk lennének, de
mindig bennük volt a küzdõszellem,
ami néha egy-egy gödörbõl is kihúzta az

együttest. Remek teljesítményt produ-
káltak a fiúk, Bábolna Városa büszke le-
het rájuk. A továbbiakban drukkoljunk
azért, hogy tisztességgel helytállhassa-
nak az NB I-es mezõnyben.

A végsõ gyõzelemhez vezetõ út bi-
zony rögös volt. Tekéseinknél is elõfor-
dultak hullámvölgyek, de Skuba István
a csapattal közösen rendszeresen érté-
kelte a teljesítményeket és meghozták a
szükséges döntéseket. Ezek a döntések
jó irányba terelték az együttes eredmé-
nyeit, hiszen a Zoltek ellen elszenvedett
hazai vereség után sorozatos gyõzelmek
következtek. A budapesti Olajos ellen
idegenben gyõztek legényeink, majd
Pétre látogattak, ahol ismét szép gyõze-
lemmel biztosították elsõ helyüket a ta-
bellán. A bajnokság utolsó fordulójában
pedig mindent eldöntõ mérkõzésre ér-
kezett Bábolnára a Lénárd-Team Tata
együttese. Bár az ellenfél az utolsó he-
lyezett, tekéseink nem vették félvállról a
találkozót. Gyõzelem esetén a bajnokság
megnyerése, vereség után akár a har-
madik helyezés volt a tét. A „Széber le-
génység” ráadásul nyerni jött, így nehe-
zen indult a találkozó. De legényeink-
nek most is helyén volt a szíve, és nem
utolsósorban keze, hiszen biztos gyõzel-
met aratva nyerték meg egyúttal a baj-
nokságot is.

Péti  MTE  –  Bábolna  SE  2  :  6  (2939  :
2993)

A  Bábolna  SE játékosai: Barányi Fe-
renc (499 fa, pf.), Skuba Zoltán (487 fa,
pf.), Morvai Gábor 550 (fa, pf.), Balom
Sándor (476 fa, pf.), Körmendi Imre
(521 fa), Végh Jácint (460 fa).

Bábolna  SE  -  Lénárd-TTeam  Tata  SE  7
:  1  (3087  :  2937)

A Bábolna SE játékosai: Torma József
(507 fa), Barányi Ferenc (526 fa, pf.),

Morvai Gábor (542 fa, pf.), Körmendi
Imre (490 fa, pf.), Skuba Zoltán (502
fa, pf.), Balom Sándor (520 fa, pf.).

Az  NB  II-ees  bajnokság
végeredménye:

1. Bábolna SE 26 pont
2. KÖFÉM SC 26 pont
3. Sárisáp Bányász SE 25 pont
4. Dunaújvárosi SE 23 pont
5. ZOLTEK SE 22 pont
6. Péti MTE 20 pont
7. Csór T-T FC 18 pont
8. Dorogi ESE 8 pont
9. Olajos TK 8 pont

10. Lénárd-Team Tata SE 4 pont

TEKE  -   az  álom  valóra  vált:  a  BSE  tekézõi  az  NB  I-bben
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Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika
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Misztótfalusi Kft. Bábolna

KÉZILABDA –  lányaink  a  rájátszást
az  elsõ  helyen  várhatják

A megyei elsõ osztályú kézilabda bajnokság õszi szezonjának kezdetén Szabó Ferenc a BSE nõi csapatának edzõje nem min-
dennapi kijelentéssel lepett meg bennünket: szeretnék megnyerni a bajnokságot és feljutni az NB II-be. 

Azok, akik figyelemmel kísérik Bábolna kézilabda sportját, tapasztalhatták a korábbi években is, hogy csapatunk egyre ma-
gasabb színvonalon játszik, remekül összekovácsolódott a társaság, és csak hajszálon múlt, hogy eddig nem csilloghatott nya-
kukban a legszebb érem. Évek óta a megye legjobbjai közt tartják nyilván õket és komoly tiszteletet vívtak ki maguknak ebben
a sportágban. 

Az õszi szezont is az elsõ helyen zárták, majd a tavaszi folytatás is ennek megfelelõen sikerült. A Lábatlan együttesét 25 : 20
arányban verték hazai pályán, majd szintén Bábolnán a tatabányai Vulkán együttesét várták, de mindhiába. Az ellenfél nem ér-
kezett meg, így az egyik legnagyobb rivális ellen 10 : 0 gólaránnyal írták jóvá a meccset – természetesen a BSE javára. Ezután

Környére látogattak lányaink. A rutinos
együttes az egyik legkeményebb ellenfele
csapatunknak, ráadásul nem fedett, asz-
faltos pályán játsszák meccseiket. Ezút-
tal nem bírtak egymással, és végered-
ményben 18 : 18 arányú döntetlent sike-
rült kiharcolni. Legutolsó mérkõzésüket
Kisbéren játszották kézilabdásaink. A
szintén komoly játékerõt képviselõ „ba-
konyaljaiak” ezúttal kénytelenek voltak
két gólos vereséget elviselni. Kisbér – Bá-
bolna 19 : 21.

Ezután a rájátszás következik, ahol
majd az elsõ három hely sorsa dõl el,
természetesen a legkeményebb ellenfe-
lekkel kell majd megküzdeni az NB II-be
jutásért.

Gugoló sor: Balom Norbert, Végh Jácint, Szilágyi András, Szünstein Violetta
ügyintézõ, Barányi Ferenc, Körmendi Imre, Skuba Zoltán.

Álló sor: Bujáki József, Kiss András, Torma József, Mogyorósi Balázs, dr.
Horváth Klára polgármester, Skuba István szakosztályvezetõ, Morvai Gábor,

Balom Sándor, Körmendi Zoltán, Burján György játékvezetõ.


