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„Ama nemes harcot meg-
harcoltam, a hitet megtar-
tottam.” Ez a Pettkó-Szandt-
ner Tibor számára igen fon-
tos gondolat áll azon az em-
léktáblán, amelynek átadá-
sára a városból és a megyé-
bõl, de még országhatár-
okon túlról is érkeztek ven-
dégek a múlt hónap elején.

Január 9-én Pettkó-
Szandtner Tibor halálának
ötvenedik évfordulóján em-
lékeztek a református és
evangélikus gyülekezet tag-
jai és a meghívott vendégek
a hitközösségek számára el-
sõsorban templomépíttetõ
tevékenysége folytán ki-
emelkedõ személyiségre. 

Az eseményt ünnepi isten-
tisztelet elõzte meg, amelyen
egyházi méltóságok szolgál-
tak, és amelyen dr. Hecker
Walter elismert lovas szak-
ember idézett az államférfi,

sportember és katona élet-
rajzából.  

– Amikor Pettkó-Szandt-
ner Tibor Bábolnára került,
még nem volt protestáns
temploma a községnek. A
ménesparancsnok vetette
fel, hogy közadakozásból
építsenek egyet. Ezért a re-
formátus és evangélikus hí-
võk elsõsorban mint temp-
lom építtetõként gondolnak
Pettkó-Szandtnerre – mond-
ta el kérdésünkre Molnár
Varga Péter református lel-
kész. 

Ihász Beatrix evangélikus
lelkészasszony pedig az ün-
neppel kapcsolatban Böröcz
Ferenc munkájának fontos-
ságát emelte ki. – Az egy sze-
mélyben a protestáns gyüle-
kezet oszlopos tagjaként, a
templom gondnokaként és
helytörténészként tevékeny-
kedõ egyházfi hívta fel a fi-

gyelmet a jeles évfordulóra,
s õ javasolta, hogy állítsunk
emléktáblát Pettkó-Szandt-
ner halálának félszázados
évfordulóján.

A templom külsõ homlok-
zatán elhelyezett vörös-
márvány táblánál aztán a
Komáromi Evangélikus Egy-
házközség énekkarának
hangjai mellett a meghívott
szervezetek sorban lerótták
tiszteletüket. Így koszorút
helyezett el a Bábolna Nem-

zeti Ménesbirtok Kft., Bá-
bolna Város Önkormányza-
ta, a német hittestvérek de-
legációja, a  Magyarországi
Arab Lótenyésztõk Egyesü-
lete, a Magyar Lovasszövet-
ség, a Fogathajtók Baráti
Köre, a Magyar Lovaskör, a
Rákóczi Szövetség Oroszlá-
nyi, Vágsellyei és Bábolnai
Alapszervezete, a Felsõ-du-
nántúli Fogathajtó Régió és
a Pettkó-Szandtner Tibor
Szakiskola és Lovaskollé-
gium . - bm -

A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam



Eddig a Bábolnai Gyer-
mekönkormányzat polgár-
mestereként ismerhettük
Lengyel Dánielt, december-
tõl azonban szélesebb kör-
ben igyekszik a fiatalok ér-
dekeit képviselni. Másodma-
gával ugyanis õt választották
Magyarország  ENSZ gyer-
mek küldöttjének. 

A pályázatra egy angol
nyelvû esszé benyújtása volt
a „beugró”. Ebben a szoká-

sos önéletrajzon kívül, egy-
fajta helyzetelemzésre, a ne-
vezõ célkitûzéseire is kíván-
csi volt az ifjúsági szektor
tagjaiból összeállított bíráló
bizottság. A sikeres írásbeli
forduló után már célzottan a
legjobbakat hívták „szóbeliz-
ni”. Itt – a szintén angol
nyelvû – elbeszélgetés után
választották ki Lengyel Dá-
nielt és a miskolci Monti
Norbertet a delegálti pozíci-
óra.

Arról, hogy mit lát most a
fiatalság legnagyobb problé-
májának és ebben hogyan
tud segíteni generációjának,
Lengyel Dániel így nyilatko-
zott:

„Korosztályunk érdekte-
lenségét, passzivitását nagy
hibának érzem, de ugyanígy
változtatni szükséges a ma
még fõként az elméleti tudás

elsõdlegességére alapozó
oktatáson is. Ennek elsõ lé-
pése a tanulók és a megfele-
lõ minisztériumok, civil szer-
vezetek, iskolák közötti pár-
beszéd megteremtése. A
problémafeltárás után – ami
másként nem megy, csak ha
beszélünk róla – a fiatal ge-
nerációt érdeklõ és vonzó
programok szervezésével le-
het pozitív irányba alakítani
a mostani kedvezõtlen folya-
matokat. Jó megoldásnak
gondolom a cserediák akció-
kat, amelyek révén más kul-
túrák megismerésére, ta-
pasztalatszerzésre nyílik le-
hetõsége a programban
résztvevõknek.”

A gyermekdiplomata úgy
érzi, a rendszerváltásig mû-
ködõ kisdobos és úttörõ
szervezetek megszûntével az
ezek pótlására létrehozott

gyermek- és ifjúsági önkor-
mányzatok nem tudták ma-
radéktalanul betölteni az
ûrt. Pedig – véli Lengyel Dá-
niel – ezek az organizációk
kulcsfontosságú szerepet
kaphatnának a fiatalok kö-
zösségszervezésében. A még
maga is a tizenéveiben járó
fiatalember ugyanis úgy érzi,
sem a világháló közösségi ol-
dalai, sem az egyre többet
kritizált média nem tudja
pótolni a valódi kapcsolato-
kat fiatal és fiatal között.
Ezért – pozíciójából adódó-
an – úgy tervezi, fórumok-
kal, a fiatalokat érdeklõ és
érintõ programokkal igyek-
szik megismertetni a gyer-
mek- és diákönkormányza-
tokat az érintettekkel. Mert
mint fogalmaz: a fiatalok tá-
jékozottságon alapuló ér-
dekképviselete és érdekér-
vényesítése elsõ sorban en-
nek – a legfiatalabb – gene-
rációnak a feladata. 

-bm-

2011. február 3. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Ez év elsõ napjától hazánk tölti be az
Európai Unió soros elnöki tisztét. A
számos kihívást s ezzel együtt lehetõsé-
get jelentõ pozícióról Herczog Edit Eu-
rópa Parlamenti képviselõ tájékoztatta
a közelmúltban városunk önkormány-
zatát.

„Ezerötszáz értekezlet megszervezé-
se, ezek közül a kétszáz legfontosabb

találkozó magyarországi megtartása ad
feladatot hazánknak ebben a félévben
– kezdte a tisztséggel járó teendõk fel-
sorolását Herczog Edit. Kiderült, a hu-
szonhét ország küldöttei részére szer-
vezett értekezleteken magyar levezetõ-
elnökök irányítják majd a szakmai
munkát. A rendezvényekre mintegy
negyvenezer embert várnak kontinen-

sünk valamint a világ politikai és gazda-
sági elitjébõl.

Ez a jövõbeni gazdasági kapcsolatok
élénkülésére és a befektetések elõsegí-
tésére nézve jó ajánlólevél lehet szá-
munkra még akkor is, ha a pozícióval
járó munka hozadékának csak egy-két
esztendõ múlva lesz látszatja – nyilat-
kozta lapunknak az EP képviselõ. 

A 2009-tõl az Európai Parlament
költségvetési bizottságának tagjaként
tevékenykedõ szocialista politikus asz-
szony jelenleg a kontinens ûrpolitikájá-
nak téma felelõse. Mint mondja, ennek
sokkal inkább a hétköznapi munkához,
mint a science fiction-höz van köze. A
jövõben ugyanis a mûholdak segítenek
a legfõbb mezõgazdasági munkák ter-
vezésében, így a vetést, a rovarirtás és
az öntözést is ezek a berendezések ve-
zérelhetik.

Természetesen a találkozón nemcsak
a nagypolitika szereplõje, hanem a he-
lyi prominensek is szót kaptak.
Herczog Edit ezzel kapcsolatban leszö-
gezte: a képviselõnek elsõsorban nem
az a dolga, hogy beszéljen, hanem „fül-
nek” kell lennie. Vagyis, az itt élõk
problémáit, észrevételeit, javaslatait
kell közvetítenie a magasabb fórumok
felé. – b - 

A SOROS ELNÖKSÉGTÕL AZ ÛRPOLITIKÁIG

Tizenéves diplomata
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Elsõ napirendi pont keretében a
2011. évi költségvetési rendelet tárgya-
lásának elsõ fordulójára került sor. Az
idei esztendõben elõreláthatóan 672
millió forintból gazdálkodhat Bábolna
Város Önkormányzata. Az Önkor-
mányzathoz a Bábolna Televízió
Nonprofit Kft-tõl támogatási kérelem
érkezett, melyben leírják, hogy kame-
rát szeretnének vásárolni, mivel az
egyik kamera már tíz éves, folyamato-
san használják. Több árajánlatot is kért
az ügyvezetõ, ezek közül választották ki
a legkedvezõbbet. A képviselõ-testület
a Kft. kérelmét támogatta. A cafeteria
rendszer törvényi elõírásból fakadó
csökkentésének ellensúlyozására a
képviselõ-testület a felsõ fokú végzett-
ségû köztisztviselõk esetén 30 %-os,
középfokú végzettségû köztisztviselõk
esetén 20 %-os illetménykiegészítést
javasol megállapítani 2011-tõl. 

A képviselõ-testület felkérte a Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy az illetmény-
kiegészítés változásához szükséges ren-
delet módosítási tervezetet a következõ
ülésére készítse elõ.

A költségvetés elsõ fordulós tárgya-
lását a testület egyhangúlag elfogadta.
A 2011. évi költségvetési rendeletet
február 10-i ülésén véglegesíti a képvi-
selõ-testület.

A következõ napirendi pontban a
képviselõ-testület a 2011. évi szemétdíj
megállapításáról tárgyalt. A testület
úgy határozatott, hogy nem kíván ki-
lépni a Gyõr-Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulásból, annak továbbra
is tagja kíván maradni, a kötelezõ köz-
szolgáltatást a Társuláson keresztül kí-
vánja ellátni. A képviselõ-testület a te-
lepülési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelet tartalmával egyetértett, azon-
ban a rendelet 1. sz. mellékletében sze-
replõ 2011. évi közszolgáltatási díj
megállapítására vonatkozóan részletes
elszámolást kér a Társulástól, arra vo-
natkozóan, hogy mi alapján és miért
tesznek javaslatot a maximálisan kiszá-
molható és kivethetõ díj mértékére. A
képviselõ-testület garanciát és kötele-
zettség vállalást kért arra nézve a Tár-
sulástól, hogy a 2011. évre vonatkozó
díjak az azt követõ években nem vál-
toznak hasonló ütemben, és a jövõbeni
díjmegállapítás elõzetes egyeztetés, vé-

leménykérés, és tények alapján fog
megtörténni. 

A képviselõ-testületnek 2010. de-
cemberében jutott tudomására az a
tény, hogy a hulladékgazdálkodási pro-
jekt megvalósulására felvett hitel 10%-
os önrészét 30%-ra módosították Bá-
bolna Városa esetében. A testület tájé-
koztatást kér a Társulástól, hogy mikor
és hol történt ez a módosítás. A testü-
let visszautasítja, hogy éves költségve-
tését érintõ kérdésekben tudomása és
hozzájárulása nélkül vállaljon kötele-
zettséget olyan szervezet, amely erre
nem jogosult. A Polgármesteri Hivatal
ezeket a döntéseket eljuttatja a
Gyõrszol Zrt-nek és kéri, hogy mielõbb
válaszoljon a Zrt. a határozatokban fel-
tett kérdésekre. 

A harmadik napirendi pontban ke-
rült sor Bábolna Város Önkormányza-
tának közmûvelõdési feladatainak vizs-
gálatáról készült beszámoló elfogadá-
sára. 

A következõ napirendi pont kereté-
ben a képviselõ-testület egyetértett az
Ifjú Fizikus Alapítvány megszüntetésé-
re irányuló ügyészi intézkedés megtéte-
lével. A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy 2011. február 5-ig az errõl
szóló írásos nyilatkozatot juttassa el a
Komárom-Esztergom Megyei Fõ-
ügyészség részére.

Az ötödik napirendi pontban dön-
tött a képviselõ-testület a tulajdonában
lévõ Bábolna belterület 911/50/A/1 és a
915/50/C/2 hrsz-ú ingatlanjainak eladá-
sáról. A Polgármesteri Hivatalhoz Tóth
Péter Bábolna, Ady E. u. 74. szám alat-
ti lakostól érkezett be bruttó
6.500.000,- Ft-os ajánlat. A képviselõ-
testület elfogadta a vételi ajánlatot és
felhatalmazta a polgármestert az adás-
vételi szerzõdés aláírására.

Hatodik napirendi pont keretében a
képviselõ-testület a 2010. november
25-én kiírt, a tulajdonában lévõ össze-
sen 15 hektár 492 m2 (401/2 a.) alrészlet
hrsz. és 973/2 hrsz.) földterületre vo-
natkozó pályázati hirdetményét ér-
vénytelenítette, tekintettel arra, hogy a
pályázati kiírás nem a valós állapotokat
tükrözte és ezért annak alapján a pá-
lyázók nem rendelkezhettek mindenre
kiterjedõ ismeretekkel pályázatuk be-
nyújtásakor. A képviselõ-testület fel-
kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a

következõ ülésére új pályázati hirdet-
mény tervezetet készítsen elõ.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a képviselõ-testület egyik tagja ál-
tal közvetített lakossági kérést továbbí-
totta a testületnek arra vonatkozóan,
hogy az Egészségügyi Központban ne
zárják be az illemhelyek ajtaját, mert a
betegeknek nagyon kellemetlen az
alapellátó és szakorvosoktól rendelési
idõben elkérni a kulcsot. Ezt a testület
elfogadta, és a Polgármesteri Hivatalt
felkérte, hogy továbbítsa a kérést az
Egészségügyi Központ vezetõsége felé.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011. január 24-én
17 órai kezdettel tartotta az új esztendõben elsõ rendkívüli testületi ülését

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet tanulmányi segélyre
közép, valamint felsõfokú intéz-
ményben tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fe-

jezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább

4.00 tanulmányi átlag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egye-

temi képzésben résztvevõ, elsõ
diplomájukat szerzõ hallgatók
esetén legalább 3.7 tanulmányi át-
lag.

A pályázat szükséges mellékletei:
– Iskolalátogatási igazolás
– Bizonyítvány/leckekönyv másolata
– Valamennyi egy háztartásban élõ

személy hivatalos jövedelemiga-
zolása

A fenti feltételek együttes teljesülé-
se esetén van mód a támogatás
megítélésére.

A pályázati lapok igényelhetõk
2011. január 31-tõl a Polgármesteri
Hivatalban az Ügyfélszolgálaton.

A pályázatok leadási határideje:

2011. február 25.
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Bábolna Város Önkormányzata a
település problémáinak és lehetõsé-
geinek minél szélesebb körû feltárá-
sát, megismerését tûzte ki célul. En-
nek keretében megkérdeztük a tele-
pülésen mûködõ gazdasági szerveze-
tek, vállalkozások véleményét is, hi-
szen a város lakossága mellett õk
azok, akik kiemelten fontos szereplõi
Bábolna jelenének, és alakítói a város
jövõjének is.

Az Önkormányzat ez év elején a
rendszeres fórumok mellett egy kér-
dõív formájában is kikérte a vállalko-
zások, gazdasági szervezetek vélemé-
nyét. Megkérdeztük, hogyan is látják
saját helyzetüket, milyenek a várako-
zásaik a következõ évekre, és milyen
fejlesztések segítenék az õ munkáju-
kat, boldogulásukat. 

A visszaérkezett kérdõívek alapján
egyértelmûen kijelenthetõ, hogy Bá-
bolna vállalkozói is hasonló gondok-
kal küzdenek, mint az ország és a tér-
ség más cégei. A gazdasági válság ha-
tásait a saját bõrükön érezték – és ér-
zik a mai napig, konkrétan pedig a
csökkenõ vásárlóerõt, a lakosság el-

szegényedését, a nehezebb piacra ju-
tást jelölték meg problémaként. Ab-
ban mindenki egyetértett, hogy a leg-
nagyobb gondot a munkahelyek meg-
szûnése okozza. Szinte mindenki ezt
jelölte meg a következõ évek legfõbb
kihívásának, a megoldásra pedig sok
javaslat is elhangzott: a mûködõ vál-
lalkozások támogatása, adócsökken-
tés, ingyenes hirdetési lehetõség, he-
lyi vállalkozóktól történõ termékvá-
sárlás, pályázati tájékoztatók, a fiata-
lok lakáshoz jutásának támogatása,
gyakoribb vállalkozói fórumok – és
természetesen minél több munkahely
teremtése. Egyszóval aktív segítséget,
támpontokat, új lehetõségeket vár-
nak az önkormányzattól, miközben
tisztában vannak azzal is, hogy mun-
kahelyeket végeredményben õk tud-
nak teremteni.

A konkrét, városi ügyekkel kapcso-
latban már nem voltak ilyen egysége-
sek a válaszok, szinte mindenki más-
más problémát, megoldandó ügyet
említett: volt, aki szerint magasak a
Mészáros út mentén a fák, valaki sze-
rint a focipálya és a Takarmánybolt

közötti parkolót fel kellene újítani, il-
letve a CBA-nál pedig több parkoló-
ra lenne szükség. Említették az orvo-
si ügyelet és a fogorvosi ellátás fon-
tosságát, a közbiztonság erõsítését, az
utak további felújítását, de bevásárló-
központ építésére is érkezett javaslat.
A legtöbben mégis a mezõgazdasági
értékek és turisztikai lehetõségek ki-
aknázását szeretnék, ezzel kapcsolat-
ban a termálvíz kihasználása visszaté-
rõ téma volt. A fürdõfejlesztést fon-
tosnak tartják, de kiegészítenék ker-
tészeti vagy fûtési felhasználással is.
Ezzel kapcsolatban egy célt említett
mindenki – a lényeg, hogy munkahe-
lyeket teremtsen.

Összegezve: a településen mûködõ
vállalkozások a legfontosabbnak a
munkahelyteremtést tartják. Ez az
egyik fõ prioritása az önkormányzat
következõ évi terveinek is. Természe-
tesen minden felvetést megvizsgá-
lunk, hogy megvalósítható, reális-e,
és ezúton is köszönjük a válaszadók-
nak, hogy értékes véleményükkel
hozzájárultak városunk további fejlõ-
déséhez. 

Mozgott a föld
Bábolnán is

Két alkalommal is különleges és félelmetes él-
ményben lehetett része Bábolna lakóinak. Elõször
január 26-án este érezhették sokan, hogy összecsen-
dülnek a poharak, megmozdul a csillár. A másnap
reggeli híradásokból már tudni lehetett, hogy föld-
rengést élhettünk meg, a Richter skála szerinti 2,5-
es erõsségû mozgásról számolt be a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Károkról nem érkeztek jelentések.

Néhány nappal késõbb ismét megmozdult a föld,
ezúttal sokkal erõsebben. Az Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság közlése szerint a Richter-
skála szerint 4,7 erõsségû volt a január 29-én kora
este történt földrengés, amelynek epicentruma
Oroszlány térsége. A rengés 38 másodpercig tartott,
és Bábolnán is érezték. Településünkön károkat
nem okozott, de Oroszlányban épületek repedtek
meg, házak szerencsére nem dõltek össze, ember-
életben sem esett kár.

Tisztelt Bábolnai lakosok
Szeretnénk idén is felhívni a figyelmet a telkek elõtt

lévõ árkok tisztántartásának fontosságára, hogy meg-
elõzzük az esetleges csapadékvíz elöntést. Kérjük
Önöket, hogy a telkük elõtti árkot takarítsák, tisztítsák
ki, ezzel is segítve az esetleges károk megelõzését.

Kérjük Önöket arra is, hogy figyeljenek arra, hogy a
telkük elõtt lévõ fák gyökerei, ágai az útpadkába ne
nyúljanak bele, mivel ez balesetveszélyes. A benyúló
faágat, gyökeret, kérjük, távolítsák el.

Munkájukat és segítségüket ezúton is köszönjük!

Bábolna Város Polgármesteri Hivatala

Bábolnai vállalkozókat kérdeztünk…

Figyelem!
A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány kurató-

riuma kéri, hogy azok a diákok, akik 2010. õszén
alapítványi ösztöndíjban részesültek, iskolalátoga-
tási igazolásukat legkésõbb 2011. február 21-ig jut-
tassák el a Polgármesteri Hivatalba.

A második félévi ösztöndíj kifizetésének feltétele
a tanulmányokat folytató igazolás leadása.
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Városunk lakosainak, mostanában –
sok más mellett, – fontos és sokszor
emlegetett gondja a szemétszállítás dí-
ja. Illetve ennek a szolgáltatásnak a be-
ruházást elõkészítõ tájékoztatókon el-
hangzottakkal ellentétben megemelt
összege.

Röviden a Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás létrejöttérõl, meg-
alakulásáról. 

Mindenki tudja, vagy el tudja képzel-
ni, mi lesz környezetünkkel, ha át nem
gondoltan, felelõtlenül szemetelünk.

Érdekes módon senki nem szeretne
lakást építeni hulladéklerakó szemétte-
lep, vagy szemétégetõ üzem mellett, de
az autó ablakán át laza mozdulattal ki-
dobja a gyorséttermi hulladékzacskót,
üzemanyagot nem kímélve elviszi erdõ-
be, fasorba a háztáján keletkezett, sze-
métnek tartott hulladékot. 

Ennek elkerülése érdekében, vala-
mint törvényben elõírt, kötelezõ ön-
kormányzati feladatainak megfelelve,
EU-s támogatást igénybe véve gondol-
ta több Gyõr környéki település (majd-
nem 10 évvel ezelõtt), hogy a megtelt,
nem környezetbarát hulladéklerakók
helyett korszerû hulladékkezelésre vál-
lalkoznak. Pályázati lehetõség adódott,
voltak szolgáltatók is, akiknek koráb-
ban is feladatuk volt ezt elvégezni, te-
hát jó és megvalósítandó cél volt a ha-
zánkban eddig egyedülálló technoló-
gia, rendszer felépítése.

Az elõkészületek 10%-os önkor-
mányzati önrészt jelöltek meg, melyrõl
idõben döntött a város képviselõ-testü-
lete. Az elsõ „szemét” ezt követõen
hullott bele az ügybe, hiszen testületi
döntésünk nélkül az önrész 30%-ra
emelkedett azzal az indokkal, hogy a
kiírást bõvítették, megváltoztatták, a
bezárt, addig használt hulladéklerakók
rekultivációja 0% -os, míg az új kezelé-
si, szállítási beruházás 30%-os önerõt
kívánt. Erre eddig városunk képviselõ-
testülete nem hozott döntést, pedig kö-
telezõ minden ügyben, fõleg ilyen
pénzügyekben testületi határozatot
hozni. Arról nem is beszélve, hogy a
költségvetés szûkre szabott kereteit ho-
gyan, milyen alapon feszítsük szét?
Visszamenõleg?

Kaptunk szórólapokat, ismertetõ fü-
zeteket, jöttek a szolgáltató képviselõi
közmeghallgatásra (a program elején,
aztán már nem értek ide, mint pl. a ka-
rácsonyira sem…) ahol kijelentették, -
tv felvételek megõrizték – olcsóbb lesz,
mert csak a tényleges edény-ürítést kell
fizetni, környezetbarát lesz, nem jelent
terhet a lakosságnak. Mindezt megcá-
folták olyan módszerrel, amire telepü-
lésünkön nem volt még példa! Duplára
emelkedett a szemétszállítás díja, esély
sincs a csökkentésre, az ésszerûsítésre!

A Településfejlesztési és Pénzügyi
Bizottság legutóbbi ülésén, 4 órán ke-
resztül vitáztunk, kérdeztünk a Társu-
lás, a szolgáltató, az elõkészítõ képvise-
lõivel. Õk hárman voltak, érdekes mó-
don, három státusban, vagy négyben. 

Elsõ: korábbi szolgáltatásvégzõ cég
alkalmazottjaiként. 

Második: a program, pályázat elõké-
szítõiként.

A harmadik: a 112 település által lét-
rehozott Társulás alkalmazottjaiként.

Negyedik: a nyertes, monopolhely-
zetben lévõ, új szolgáltató cég alkalma-
zottjaiként. Jól olvasták, nem a szemük
csal. Ugyan azok a személyek képvisel-
ték mindazon szervezeteket, akiket fel-
soroltam. 

Az már csak akkor derült ki, hogyan
számoltak a díjemelésnél, amikor
Zábrádi János képviselõ társam pontos
és precíz számolással bizonyította, a le-
hetséges legmagasabb, maximalizált
igénybevétel az alap, ennek díjából in-
dultak ki, ennek része az a rendelke-
zésre állási díj, amit mindig fizetni kell,
még akkor is, ha egyáltalán nem tesz-
szük ki a szemetes edényt az utcára,
megrakva hulladékkal.

Elismerték, hogy kifeszítették a díja-
kat, ezt tekintik kiindulási alapnak. Ar-
ra a mai napig nem érkezett válasz, ho-
gyan emelhették meg a települési önré-
szeket jóváhagyások nélkül.

Idézték azonban a szerzõdés pontját,
mely az árképzési politika kereteit
szabja meg. Érthetetlen, megmagya-
rázhatatlan, de ahogy a humoristák
szokták mondani – ügyes – a díjak jóvá-
hagyásának rendje.

A 112 település választott, 10 fõs Ta-
nácsa javasolja, elfogadja a díjat, me-
lyet egy másik pont szerint a települé-
sek kötelesek elfogadni. Bent maradt
azonban a szerzõdésben az a kitétel is,
hogy ezt az árat – utólag – az önkor-
mányzatoknak határozatban kell elfo-
gadnia! Ha az Alapító Okiratban a Ta-
nács dönti el a díjat, minek, mirõl kell
szavaznunk?

Ha nézték a képviselõ testület utób-
bi ülésén készült tv felvételt, látták,
döntésünknek ez a magyarázata. 

Elfogadtunk azonban még egy, ezzel
összefüggõ határozatot is: a Társulás
számoljon be, mikor, milyen módon
kerülte ki a hozzájárulási önrész meg-
emelésekor a határozathozatali ren-
det? Mikor, milyen alapon lehetett át-
nyúlni a Társulást létrehozó települé-
sek önkormányzata felett ebben a lé-
nyeges kérdésben?

Várjuk a hivatalos választ.
Mit tehetünk ebben a helyzetben?
Semmiképpen nem lenne jó döntés

kilépni, ugyanis akkor olyan költségek
szakadnának ránk, amikkel nem tud-
nánk megbirkózni.

Megoldás lehet az, ha odafigyelve,
jól átgondoltan szelektáljuk a háztar-
tásban keletkezõ hulladékot. A kom-
poszt-edényt nem kell visszaadni, mert
nagy helyet nem foglal, aztán majd egy-
szer, talán, elfogadható díjakkal el is le-
het küldeni azt, amit a kert sarkában is
el lehet komposztálni.

Meg lehet beszélni a szomszédokkal
(ha nincsenek perben-haragban), hogy
egyik héten az egyik edény telik, a má-
sik héten a másik. Amíg szót lehet érte-
ni a városon belül, mindig lesz ésszerû
megoldás. 

A szolgáltatóval egyelõre vita van, az
eljárásuk enyhén szólva is meglepõ,
nem korrekt, talán jogellenes is. Keres-
sük a jó választ, a közmegelégedésre
szolgáló megoldást.

Csak az a szemét ... az a szemét ne
lenne, vagy legalább kevesebb szemét
lenne ...  

Bábolna, 2011. január 30.

Lukáts Péter

AZ A  SZEMÉT . . .
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TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
GYÓGYULJON A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJÁNAK

EGYENSÚLYÁVAL

Számítógépes állapotfelmérés,
Gyógynövény terápia, aromaterápia,
Komplett méregtelenítés
Frissítõ talpmasszázs
Holisztikus fogyókúra
Mozgásszervi betegségek kezelése

BEMER terápiával

PATIKA, TEMPO, AXA KÁRTYÁT,
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADOK

BÉRLETAKCIÓK!
TÖRZSVENDÉG KEDVEZMÉNYEK!

SZERETETTEL VÁROM
VENDÉGEIMET!

Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
gyógyszerész természetgyógyász

+36305174790

www.fitohed.mlap.hu

MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
A Bábolnai Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége és Tantestülete

szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját

2011. február 12-én (szombaton)
tartandó

SZÜLÕK
ÉS NEVELÕK
BÁLJÁRA
Helyszín: Szabadidõközpont

Kezdési idõpont: 19 óra

Belépõdíj: 1500,- Ft/fõ
ZENE (Juniform együttes) – TÁNC –

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ MÛSORA –
MEGLEPETÉS MÛSOR – TOMBOLA –

BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL

Jegyek elõvételben kaphatók:
Csillagné Mészáros Anitánál,

és az iskola portáján.

A bevételbõl származó összeget
iskolai fejlesztések támogatására

kívánjuk fordítani.

FELAJÁNLÁSOKAT SZÍVESEN FOGADUNK!

Réce, ruca, szárcsa,
jöjjenek a bálba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.

MEGHÍVÓ
A Bábolnai

Borbarátok Egyesületének szervezésében,
Bábolna Város Önkormányzat, és az IKR Zrt.

támogatásával  megrendezésre kerül a

18.  hagyományos
BÁBOLNAI

BORVERSENY
IDÕPONT:

2011. február 18. (péntek) 18.00 óra

HELYSZÍN: 
Bábolna IKR Park Étterme, 

Bábolna, IKR Park központjában

A rendezvény fõ védnöke:
Cseh László Bábolnai Borbarátok  Egyesület elnöke

További információ és jelentkezés: 
Tel.:  20/824-8491 és 30/98-68-287

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Az erdõk megismerése szelle-
mében kezdte meg a bábolnai
„MÉRFÖLDKÕ TURISZTI-
KAI CSOPORTJA” az éves er-
dõjáró túráit.

Néhány gondolat az erdõk
védelmének fontosságáról.

Az erdõk létfontosságú terü-
letek az emberiség és az élõvi-
lág számára: bolygónk felszínét
31%-ban erdõségek borítják, itt
él a szárazföldi fajok 80%-a és
közel 1.6 milliárd ember függ
közvetlenül ezektõl a területek-
tõl. Az erdõk 30%-át valami-
lyen módon felhasználjuk és át-
alakítjuk, amivel évente 13 mil-
lió hektárt veszítünk el ezekbõl
az értékes területekbõl. Az er-
dõk, fajgazdagságuk és a hozzá
kapcsolódó kultúrák megõrzése
érdekében részben a tavalyi év
(a Biodiverzitás Nemzetközi
Éve) és teljes egészében az idei

év is arra kívánja felhívni a fi-
gyelmet, hogy ezen területek
milyen jelentõs funkciót tölte-
nek be az emberiség életébe és
hogy mennyire létfontosságú
megõrzésük a számunkra.

Elsõként januárban a lakó-
helyünkön lévõ Lobkowitz erdõ-
be tettünk egy nagyon kellemes
három órás sétát a ragyogó
napsütéses idõben.

Lukáts Péter által összegyûj-
tött adatok alapján egy kis tájé-
koztatás is elhangzott az erdõ
nevének eredetérõl, és a fák te-
lepítésének gondolatáról.

Lobkowitz név eredete egyes
források szerint: Lobkowitz
Zerkovitz Béla zeneszerzõ
gúnyneve. (Az osztrák
Lobkowitz herceg hangalakjára
+ lopja a melódiákat)

Ki volt Lobkowitz Rudolf,
Nándor? (forrás Netlexikon)

Herceg, osztrák-magyar tá-
borszernagy, szül. 1840. a mor-
vaországi Frischauban, megh.
1908. Bécsben. Résztvett az
1859. és 1866. háborúkban,
mint tüzértiszt; 1870. a király
egyik szárnysegédje lett; 1875. a
budapesti tüzérezred parancs-
nokának nevezték ki; ugyanak-

kor magyar állampolgár lett s
birtokot vett Magyarországon.
1886. a kolozsvári gyaloghad-
osztály, 1890. a budapesti IV.
hadtest parancsnoka lett; tíz év
múlva nyugalomba vonult. 

Ezen a területen is vásárolt
birtokot, ahol erdõt telepítettek
négyzethálós szerkezetben. 

A gyenge minõségû kavicsos,
üledékes kõzet nem kedvez a
növényzetnek. Elsétáltunk a va-
lamikori romos Berger erdész-
ház mellett, és megpihentünk a
120 év körüli kocsányos tölgy
alatt. Kutató fiatalok még õz-
agancsra is bukkantak, illetve
egyéb érdekes növényrészeket
gyûjtöttek. A vadetetõ környé-
kén több patás állat (õz, szarvas,
vaddisznó) nyomait is megfi-
gyeltük. Sajnos eldobott szeme-
teszsákok is kísérték utunkat,
ami azt jelzi, hogy jobban oda
kell figyelni a környezetet
szennyezõ lakótársainkra!

Útközben megbeszéltük a
következõ, lakóhelyünkhöz kö-
zeli bõnyi erdõ túratervét.

Az idõjárás ismét kedvezett a
6 km hosszú erdõkerülõ túránk-
hoz. Hóesés utáni szép téli idõ-
ben, 25 fõ létszámmal sétáltuk
végig a kellemes erdõrészt. 

A bõnyi erdõterület a Pan-
nonhalmi Tájvédelmi Körzet
része. A Duna-meder kavicsos
üledékére magas mésztartalmú
homok, és lösz rakódott le, ami-
bõl gyengébb minõségû erdõta-
laj jött létre. A terület 20 %-a
alkalmas gazdasági célú fakiter-
melésre, 40 %-a talajvédelmi
célt szolgál , és a többi bokros,
sztyeppes terület. Gyönyörû
példányait láttuk az õshonos er-
deifenyõnek és a feketefenyõ-
nek, melynek cserjeszintjén bo-
rókát is láttunk. Az akác, mint
kultúrfaj nagy területet foglal
el, de láttunk bibircses nyírt, fe-
hér nyárt, és fiatal telepítésû fá-
kat. Az erdészeti úton sétálva
terveztük a kissé magasabban
lévõ Gerecse –túránk tervét. Ki-
pirulva, és kellemes hangulat-
ban érkeztünk haza. 

A legközelebbi megbeszélést
március 11-én 16.30 -órakor
tartjuk a Városi Könyvtárban.

Legközelebbi tavaszi túrán-
kat március 19-én a Gerecse
hegységben folytatjuk. 

Minden újabb érdeklõdõt
szeretettel várunk a meghirde-
tett programjainkra.

Bierbauer Imréné

2011.  AZ ERDÕK NEMZETKÖZI ÉVE
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 13. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 20. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 27. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS   6. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 13. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 20. –  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 református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

dr. 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
FEBRUÁR 20. 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 osgyanlaci@t-online.hu

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;

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

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
2011. FEBRUÁR

13-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
(Betegek szentsége) Évk. 6. vas. 10.45 órakor szentmise
20-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Évközi 7. vasárnap 10.45 órakor szentmise
27-én vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Évközi 8. vasárnap 10.45 órakor szentmise

2011. MÁRCIUS
6-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma

Évközi 9. vasárnap 10.45 órakor szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.

Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott  honlapok: www.katolikus egyhaz.hu; www.gyor.egyhazmegye.hu; 

www.communio.hu/hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu; 
www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu

Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA köszönetét fe-
jezi ki az elmúlt évben befizetett jövedelemadó
1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák ala-
pítványunkat jövedelemadójuk 1 %-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:

19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma

TISZTELT ADÓZÓK!
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány ez-
úton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapítvány alapító
okiratában foglalt célok megvalósítását különös
tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékeny-

ség segítésére.

A Közalapítvány adószáma:
18614598-1-11

Köszönettel:
Dr. Jankó Miklós Jenõ kuratóriumi elnök
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Egyszer volt, hol nem volt, nagy
Buda várában élt Magyarország ne-
mes uralkodója, Mátyás király, akit a
szegények csak úgy neveztek, hogy
igazságos Mátyás.

Állj! Állj! Hová is tévedtem én az
idõben e történet kapcsán?  Ma a XXI.
században élünk, és az én történetem
napjainkban játszódik, nem a XV. szá-
zadban. Kezdjem hát újra!

Egyszer volt, ma is van, hogy él
még mindig Magyarországon igazsá-
gos Mátyás, hazánk régen volt királya.
Igen. Nem beszélek félre. Mátyás ma
is köztünk él. Nem fogtak rajta a szá-
zadok. Elhaltak mellõle kortársai, ké-
sõbbi sorstársai, de Õ még ma is da-
col a korral. Férfias alakját megtart-
ván, most is éles elmével, fiatalosan
tekint a világra. Hol is él Õ? Közöt-
tünk. A mindennapjaink része lett.
Vállig érõ haját lófarokba fogta, kö-
zépkori ruháját farmernadrágra és
pólóra cserélte. Lakhelye ma nem
Buda vára, hanem mint annyi más-
nak, egy egyszerû kis panellakás. Már
nem ugrálja körül teméntelen szolga
és talpnyaló. Maga keresi magának a
betevõt.

Természete azonban, amivel an-
nak idején kiérdemelte az Igazságos
nevet, cseppet sem változott. Vándo-
rol ma is, mint tette anno, mikor ál-
ruhában járta az országát. Ma is segít,
ha kell, és támaszt nyújt a bajban.
Nem nézi most sem, hogy mi az, mit
ad, lényeg, hogy adjon. Rendet is tesz,
ha arra van szükség. Szavát félik ma
is, mert ha a szó nem elég, ismerve
már az új módit, használja, ha kell az,
jó kemény ökleit. Csodálkoznak is so-
kan, mikor megjelenik. Ki ez a férfi,
aki nekik a gondját viseli? Gyermekek
szeretik, felnõttek tisztelik, a zsivá-
nyok pedig messzirõl kerülik. Régen
ereje hatalmában rejlett, ma hatalma
erejében leledzik.

Ni csak! Éppen készül valahová.
Menjünk hát utána, és nézzük, mint
bír a XXI. századdal Mátyás igazsága.

Mátyás sétára indult. Kényelmes
léptekkel rótta az utcaköveket, köz-
ben nézegetett. Figyelte a sietõ embe-
reket. Egy férfi, öltönyben, aktatáská-
val a hóna alatt rohant a busz után. A
sofõr egy lépéssel megelõzte a roha-

nót, és az orra elõtt, elégedett mosoly-
lyal bezárta a buszajtót. Hõsünk meg-
csóválta a fejét: “Ez itt a mai világ.”
Odébb egy fehér pálcával közlekedõ
néni topogott a keresztezõdés szélén.
Menjen, ne menjen? Merje, ne mer-
je? Senki nem segített neki. Mátyás
hozzálépett és átkísérte az úton.

- Köszönöm Kedveském! Ritka ma
az ilyen segítõkész legény! - szólt a né-
nike.

- Nekem mondja? - válaszolt Má-
tyás és odébb sétált.

Útja egy játszótér mellett vezetett.
Megállt és figyelte a labdázó fiúkat.
Nevettek, arcuk kipirult a melegtõl.
Lökdösték, taszigálták egymást. Volt,
amelyik a földre került, de a többiek
hagyták, csak szaladtak tovább. Hirte-
len a labda megpattant és kirepült a
térrõl, ki az utcára, be a rohanó autók
alá. Mátyás megdermedt, mikor az
egyik fiú nekiiramodott, átugrotta az
alacsony kerítést és rohant a labda
után. Nem nézett se jobbra, se balra
csak, zsupsz ... Mátyás azonban el-
kapta. Fékcsikorgás, szitkozódás, ré-
mült sikolyok és a kezében egy resz-
ketõ gyerek. Mikor elengedte, egy hal-
kan elmotyogott “köszönömöt” hal-
lott, majd a fiú fogta a felé hajított lab-
dát és futott vissza társaihoz. Hõsünk
megcsóválta a fejét: “Egy hajszálon
múlt! Milyen ez a század?”

Útja kedvenc bevásárlóközpontjá-
hoz ért. Szerette ezt a helyet. A sok
embert elnézegetve mindig talált ma-
gának valami érdekességet. Figyelte a
tömeget, ahogy hullámzott egyik vá-
sárló helyrõl a másikra. Tülekedtek
megpakolt szatyraikkal egymás he-
gyén-hátán, remélve, hogy éppen ak-
kor kötik életük legjobb üzletét. Végig-
futtatta szemét a kikent-kifent lányo-
kon, akik apró szoknyáikban, tûsarkú
cipõikben tipegve szépségkirálynõk-
nek képzelték magukat. Látta, a több
kiló ékszert viselõ, legújabb módi sze-
rint öltözködött fiatalembereket, akik-
nek biztos fellépése sugározta, hogy a
világ csak miattuk és értük létezik.

Figyelmét azonban most egy idõs
házaspár vonta magára. Nem tudta
magának sem megmagyarázni miért,
de hirtelen tiszteletet érzett irántuk.
Az õsz hajú férfi szeretettel fogta társa

kezét. Idõnként rápillantott, mint aki
ellenõrizni akarja, hogy még mellette
van-e. A nõ hálásan fogadta a törõdé-
sét. Barázdált arcáról visszasugározta
a rávetõdõ érzelmeket. Lassan ballag-
tak a tömegben. Nézegették a kiraka-
tokat. Hosszabb-rövidebb idõre meg-
megálltak egyik-másik elõtt. Csende-
sen beszélgettek.

Mátyást, ahogy nézte õket, elfogta
az elmúlás érzete. Öltözetükön látta,
hogy valaha jobb napokat éltek, de
ma már a viseltességük azt is elárul-
ta, hogy nyugdíjas éveik alatt igen
csak visszafogottan tengetik napjai-
kat. Ennek ellenére megmaradt az
optimizmusuk, ami fõhõsünket meg-
ragadta. Követte a párt, akik betértek
a szupermarketbe. Nem kocsit, csak
kosarat fogtak meg, jelezve, hogy sze-
rény bevásárlásra készülnek. Az asz-
szony egy kicsi papírdarabot vett elõ
kopottas táskájából, és sorolni kezdte
a vásárolni valók listáját. Célirányosan
közlekedtek a sorok között. Tej, ke-
nyér, némi felvágott, de az is kimérve,
WC papír. Ezek kerültek a kosárba.
Mátyás elkapott tõlük néha egy-egy
sóvár tekintetet, ami megpihent egy-
egy exkluzív árucikken. Ekkor azon-
ban egy lemondó kézmozdulat jelez-
te, hogy ez nem megengedhetõ.

Hirtelen szem elõl veszítette õket,
mert egy ifjú pár vágott be eléje zsú-
folt bevásárló kocsijával, és ez a heves
lendület félresodorta az egyenesen
haladó férfit. A 30-as éveinek elején
lévõ, meglepõ mód jól öltözött fiata-
lok még tovább pakolták a kocsit drá-
gábbnál drágább holmikkal:

- Te! Vigyünk ebbõl a csokiból is,
mert Béla szereti. - nyúlt a polcra ki-
tett áruért, a bõr miniszoknyát viselõ
nõ, miközben az ujjain lévõ gyûrûk-
ben felizzottak a gyémántok.

- Ok! De Tibirõl se feledkezzünk
meg. Tudod, nem eszik akármit. Tud-
ja, hogy mitõl döglik a légy! Elvégre az
én barátom. - húzta ki magát az
Armani öltönyben feszítõ férfi.

- Siess! Gyorsan pakolj, nehogy
megelõzzenek! - szólalt meg a fiatal
nõ és lekicsinylõen végigmérte nemé-
nek idõsebbik változatát.

Idõközben a meglett korú férfi
már kirakta a tejet a kosárból, de a

sürgetésre ismét megfogta, félreállt,
utat engedve az ifjúságnak. Mátyás ezt
nem bírta szó nélkül hagyni:

- Miért nem engedik elõre az öre-
geket, hisz alig vásároltak valamit, a
maguk kocsija meg zsúfolásig tele? -
fordult a másik páros felé.

- Hogyan jut eszébe ilyen! Pont ez
a dolog lényege, hogy öregek. Ráér-
nek. Más dolguk sincs. Legalább van
mivel az idõt eltölteniük. Mi sietünk.
Halaszthatatlan dolgaink vannak. -
válaszolt a fiatal nõ, és kajánul nézett
a csendben hallgató párra.

- Hagyja fiatalember, már tényleg
nincs más dolgunk. - sóhajtott fel a
férfi.

Nem volt mit tenni, mind hárman
végigvárták, míg a tolakodó ifjúság
rendezte vásárlását, és csak utánuk
kerültek õk a pénztárhoz, természete-
sen elõször az öregek. Míg Mátyás fi-
zetett, addig az idõs pár türelmesen
várakozott, majd mikor látták, hogy
végzett, megszólították:

- Van gyermeke fiatalember? - kér-
dezte a tisztességben megõszült hölgy,
miközben meleg tekintetét Mátyásra
emelte.

- Van. - hangzott a válasz.
- Akkor adok magának valamit.

Igaz, hogy az unokámnak vettem,
hogy tanuljon belõle, de odaadom
magának jó szívvel. Olvasgassa, és ta-
nítsa belõle a gyermekét is. Tanítsa
meg arra, amit mi már tudunk. Az
igazság nem a tisztességes munkában
megõszült embereknél van. Az igaz-
ság ott van, ahol a pénz és hatalom
van, mert ez az a két dolog, ami felül-
írja az élet valamennyi igazságát - ez-
zel Mátyás kezébe nyomott egy köny-
vet, majd belekarolt párjába és bú-
csút intve elballagtak.

Fõhõsünk lenézett a könyvre és a
döbbenettõl elakadt a lélegzete. A
könyv címe ez volt: “Történetek Má-
tyás királyról”.

Ahogy felemelte a tekintetét látta,
hogy az idõs férfi visszafordult, egy
pillanatra megállt és sokat tudóan
visszaszólt:

- Fiatalember! Nem hallotta még
azt a mondást: “Meghalt Mátyás, oda
az igazság?”

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Németh Eleonóra - Mátyás király él, de oda az igazság!

Kedves Olvasó! Ki ne hallott volna a már az igazságos Mátyás királyról! Mindenki tud legalább egy vidám
történetet mesélni róla, ha a gyereke megkérdezi a nagy királyról.’1440 február 23-án született Kolozsvárott, bár ezt a
dátumot sokan vitatják. 
Még napjainkban is megihlet szerzõket. Íme egy XXI. sz. - i változat.

Veresné Szkocsek Mária
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Száz évig élni lehet úgy, hogy
idõs napjaink minden pillanatát
megkeseríti a fájdalom. Ám,
úgy is szép kort érhetünk meg,
ha kis odafigyeléssel, elfogadva
szervezetünk megváltozott igé-
nyeit élvezzük azt, amit még a
sors tartogat nekünk. Dr. Boncz
Ágota belgyógyász ez utóbbi le-
hetõségrõl tartott a közelmúlt-
ban átfogó elõadást az Idõsek
Klubjában.

Nem kell nagy varázslatra
gondolni, ha a szép és viszony-
lag problémamentes idõskorra
gondolunk. De, érdemes az ap-
ró jelzésekre, a megváltozott
igényekre odafigyelni – derült
ki a doktornõ által elmondot-
takból. Bár, az egészséges élet-
módra nevelést nem lehet elég
korán kezdeni, azért még a
nyugdíjas klubban sem késõ –
nyugtatta meg a résztvevõket
dr. Boncz Ágota. Mint mondta,
ez azért is fokozottan igaz, mert
tapasztalatai azt mutatják, egy-

re nõ azok száma, akik az öreg-
kor nyavalyáit nem a „sokadik
X” törvényszerû velejárójának
tekintik. 

A szív- és érrendszeri vala-
mint az emésztõrendszeri prob-
lémák mellett a mozgásszervi
elváltozásokon át egészen a
mentális gondokig szinte min-

den baj forrását áttekintette az
elõadás. Bár, a megelõzésrõl a
doktornõ most a „célszemélyek-
nek”, vagyis a nyugdíjasoknak
beszélt, kijelentette: a prevenci-
óban, a kezelésekben, az orvos-
sal való együttmûködésben a
családnak is nagy szerepe van.
Ez a háttér ad ugyanis megfele-

lõ támogatást és sok esetben
erõt ahhoz, hogy az érintettek
valóban az egészségügyi szak-
ember utasításait követve
gyógyuljanak, vagy legalábbis
állapotuk stabilizálódjon.

Az ismeretterjesztõbõl kide-
rült, nincs végletes különbség a
fiatal és az idõs szervezet igé-
nyei között. A nyugdíjas korban
éppúgy fontos a megfelelõ fo-
lyadék- és vitaminbevitel, mint
az ésszerû kalóriaadagolás. Bár,
a versenysport erre a korosz-
tályra már kevésbé jellemzõ, s
nem is szükséges, a doktornõ
mindenkit bátorított, hogy
idõnként egy kis sétával, kerék-
pározással frissítse fel vérkerin-
gését. Így a helyes táplálkozás, a
káros szokások elhagyása és a
rendszeres orvosi ellenõrzés,
szûrések mellett garantálható –
ha, nem is a száz év – de a szép
és fõleg egészséges öregkor.

– bm -  

Száz évig élni – egészségesen

Január hónappal egy új esztendõt kez-
dünk, de az iskolákban ez a hónap az elsõ
féléves munka lezárásának és értékelésé-
nek idõszaka.

A mûvészeti iskolában egyéni és csopor-
tos tanszakok egyaránt mûködnek, de min-
den tanuló munkáját értékeljük. 

A csoportos tanszakok színpadi produk-
cióikat decemberben mutatták be a kará-
csonyi hangverseny keretében, illetve a ze-
nekar a már hagyományosnak mondható
újévi koncerten.

Januárban a zenei tanszakok  növendé-
kei  egyénileg vizsgáztak .A mûvészeti okta-
tásban mindig az a mérce, hogy az egyén
önmagához képest mennyit fejlõdik egy
adott idõszak alatt. Ehhez elengedhetetlen
a kitartás, a szorgalom, és jó, ha ez tehet-
séggel is párosul.

Bánfi Csaba igazgató úr értékelése alap-
ján a rézfúvósok , az ütõsök, a zongoristák
és a hegedû tanszakosok nagyon szépen tel-
jesítettek, a klarinéton és furulyán játszók
teljesítményei között nagyobb eltérések
mutatkoztak. Összességében a zenészek jó
félévi bizonyítvánnyal büszkélkedhetnek.

Az Anoním drámacsoport ezúttal a szü-
lõket és az iskola vezetõit invitálta a vizsgá-
ra.

Olyan gyakorlatsorokat mutattak be a
gyerekek, amelyekkel az elõadásokra ké-
szülnek. Koncentrációt, figyelmet, kreativi-
tást, ritmusérzéket fejlesztõ feladatokat ol-
dottak meg.

Az improvizációs gyakorlatok során „szí-
nészi képességeiket” is megmutathatták.

Vendégeinket is bevontuk az utolsó já-
tékba, így õk is megtapasztalhatták, hogy az
egyszerûnek tûnõ feladatokat sem könnyû
mindig jól teljesíteni. 

E tanszakon az értékelés egyik fontos
szempontja, hogy a növendékek mennyire
képesek csapatban dolgozni, mennyire fe-
gyelmezetten oldják meg a feladatokat. Jó
eredménnyel zárult az itt tanulók számára
is az elsõ félév.

De nincs megállás, hiszen minden növen-
déknek újabb feladatokkal, újabb kihívá-
sokkal kell megbirkóznia a következõ hóna-
pokban, hogy a mostaninál még eredmé-
nyesebb tanévet zárhasson. Ehhez kívánok
kitartást, szorgalmat, jókedvet valamennyi-
üknek ! 

Veresné Szkocsek Mária
drámatanár

Félévi vizsgák a mûvészeti iskolában
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Január 14-én véget ért a 2010/2011-es tanév elsõ feléve a Bábol-
nai Általános Iskolában. Január 20-án értesítettük a tanulókat és
szüleiket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. 

Iskolánk 274 diákja közül az elsõ és a második évfolyamos tanu-
lóink szöveges értékelést kaptak, a többiek munkáját hagyományos
módon, osztályzattal értékeltük. Iskolánkban 36 tanuló kitûnõ, 31
pedig jeles minõsítést kapott. Ez azt jelenti, hogy a diákok mintegy
harmada szorgalmasan tanul, lelkiismeretesen felkészül az órákra.
Sajnos huszonöt tanulónak egy vagy több tantárgyból nem sikerült
teljesíteni a minimális követelményszintet. Õk a második félévben
javíthatnak. 

Nevelõ-oktató munkánkban az idei tanévben is történtek válto-
zások.

A szeptemberben induló egyetlen elsõ osztályunkat iskolaottho-
nos formában mûködtetjük. Elsõseink számára komplex mûvészeti

foglalkozás keretében hetente 2 alkalommal zene- és táncórákat
biztosítunk a Zeneiskola pedagógusainak közremûködésével. A
másodikos iskolaotthonos osztályban sakkfoglalkozást tart kolléga-
nõnk heti rendszerességgel. 

Folytatjuk a szakrendszerû oktatás mellett a nem szakrendszerû
oktatást az 5-6. évfolyamon, mely segíti a készségek, képességek ki-
alakítását és az alkalmazásképes tudás megszerzését.

Szeptembertõl az 5-6. osztályos tanulók számára is szerveztünk
szakkört magyarból és matematikából. Így a 3. évfolyamtól folyama-
tosan biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését és eredményes
szerepeltetését versenyeken és pályázatokon.

A 4. és a 6. évfolyamokon továbbra is képesség szerinti csoportbon-
tásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika
tantárgyakat, ezzel biztosítva tanulóink számára az egyéni képessé-
gek szerinti továbbhaladást.

A TÁMOP 3.1.4.  „A kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés
– innovatív intézményekben” címû pályázat szakmai és pénzügyi el-
számolása megtörtént. A projekt programjait, tartalmi részeit
ugyan szerényebb költségekkel, de a fenntarthatósági idõszakban -
a következõ 5 évben - is bonyolítjuk, a kompetencia alapú oktatás
különbözõ mûveltségterületeken történõ alkalmazását továbbra is
vállaljuk. 

Felzárkóztató és fejlesztõ foglalkozásokat (differenciált foglalkozá-
sok) szervezünk, melyeknek célja a tanulási nehézségekkel küzdõ
vagy hátrányos helyzetû tanulók segítése.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, az iskola jó hírének erõsí-
tését. A tanulók érdeklõdésének megfelelõen szakköröket szervez-
tünk, ezzel segítjük a versenyeken induló tanulóink felkészülését. 

Az elmúlt idõszakban különféle tanulmányi versenyeken vettek
részt diákjaink, büszkék vagyunk eredményeikre:

• Bolyai Matematika Csapatverseny. A megyei fordulón 6 csapat
szerepelt eredményesen. A legelõkelõbb helyet (9. helyezés) a 6. osztá-
lyosok csapata érte el. Csapattagok: Gonda Gergõ, Horváth Zoltán,
Pillér Attila, Szabó Attila

• Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács)
3. évfolyam Vida Tamás 1. helyezés
4. évfolyam Király Viktória 2. helyezés
5. évfolyam Rózsahegyi Franciska 3. helyezés
6. évfolyam Gonda Gergõ 5. helyezés
7. évfolyam Kráz Barnabás 6. helyezés
8. évfolyam Mednyánszky Richárd 7. helyezés
• A gyõri Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Általános Iskola or-

szágosan meghirdetett levelezõs matematikaversenyre több tanuló-
val beneveztünk.

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Az iskolai forduló eredmé-
nyei alapján a megyei fordulón februárban 22 tanulónk képviseli is-
kolánkat.

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny. A megyei döntõn szereplõ 6.
évfolyamos csapatunk 7. helyezést ért el. Csapattagok: Bagó Zsófia,
Fekete Réka, Módos Martin, Szabó Attila

• Arany János országos anyanyelvi verseny (Budapest)
Az iskolai fordulón 24 tanuló vett részt. Az országos döntõn 4 ta-

nuló képviselte iskolánkat.
Soós Gábor 5.a 5. helyezés
Bognár Lilla 5.b 10. helyezés
Bozori Bianka 5.b
Dezsényi Gábor 5.b
• „Hencidától Boncidáig” címû mesevetélkedõ (Gyõr)
A 4. osztályosok csapata 1. helyezést ért el. Csapattagok: Mátyás

Kata, Panák Zsófia, Lincz Brigitta, Bujáki Bálint
• X. Tatai Vadlúd Sokadalom (Magyar Madártani és Természet-

védelmi Egyesület Szervezete) regionális verseny
Szabó Bence 8.a 2. helyezés
Faragó István 3.a különdíj
Szabó Netti 5.a különdíj
• A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madár-

barát Kert programjában a madarak védelmében kifejtett tevé-
kenységünkkel iskolánk elnyerte a „MADÁRBARÁT ISKOLA” cí-
met.

• Kistérségi és Nemzetközi Amatõr Képzõmûvészeti - és Fotó-
verseny

Osgyán Anna 4.a 2. helyezés
Bognár Lilla 5.b 1. helyezés
Futóversenyeken nagyarányú részvétellel és szép eredményekkel

szerepeltek tanulóink.
A gyermeklabdarúgó program mérkõzésein rendszeresen részt

vesznek focistáink.
Nyolcadikosaink iskolaválasztását és szüleik tájékoztatását igye-

keztünk segíteni pályaválasztási rendezvényeinkkel (sulibörze, pá-
lyaválasztási kiállítás, pályaválasztási szülõi értekezlet). 

Pedagógiai munkánk központi feladata továbbra is a nevelés. Ki-
emelt feladatunknak tartjuk az alapvetõ magatartási normák kiala-
kítását, betartatását, a fegyelem javítását, az iskola értékeinek, régi
és új eszközeinek megóvását, megbecsülését.

Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel próbáltuk színe-
sebbé, élményszerûbbé tenni tanulóink tanórán kívüli életét. Az al-
sósok megtartották Õszköszöntõ rendezvényüket, a felsõsök õszi
teadélutánt, valamint  Halloween  partit szerveztek.  Színházlátoga-
tások, ifjúsági hangversenyek színvonalas elõadásai gazdagították az
iskolai programot. Papírgyûjtést szerveztünk, jó hangulatú témana-
pot tartottunk az egészségnevelés jegyében.

Pedagógiai munkánk részeként bemutató órákat tartottunk az 1.
és az 5. osztályokban. „Nyitott kapuk napja” rendezvényünkkel biz-
tosítottuk a szülõk számára a betekintést gyermekeik tanórai mun-
kájába, valamint az érdeklõdõk megtekinthették a felújított régi is-
kolaépületet.

A karácsonyi programsorozatunk része volt az adventi gyertya-
gyújtás a negyedikesek mûsorával, a karácsonyi kiállítás és játszó-
ház, valamint a közös iskolai karácsonyi ünnepség.

Január 17-én elkezdõdött a második félév. Folytatjuk a megkez-
dett munkát újabb célokkal és feladatokkal. Ehhez a munkához kí-
vánunk minden tanulónknak kitartást és az év végi eredményekhez
szép sikereket. 

Peresztegi Gáborné igazgató

Véget ért az elsõ félév az általános iskolában
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A szülõkkel való kapcsolattartás nevelõ-
munkánk alapja. A Százszorszép óvodában
évek óta arra törekszünk, hogy minél több
lehetõséget adjunk gyermekeink szüleinek,
hogy bepillantást nyerjenek intézményünk
életébe. Ezt a célt szolgálják a nyílt napok
is, ahol egy délelõtt történéseit követhetik
nyomon a hozzánk érkezõ anyukák, apu-
kák. Láthatják gyermeküket tevékenykedés
közben, figyelemmel kísérhetik napiren-
dünket. Megismerhetik az óvodai foglalko-
zásokat és egy kicsit játszhatnak is velünk
együtt. A program népszerûségét mi sem
mutatja jobban, mint az, hogy évrõl évre
nõ- a délelõtti idõpont ellenére is- a látoga-

tottság. (Az idei évben 60 szülõ vett részt a
nyílt napokon.)

A gyerekek érdekesen reagálják le ezt a
helyzetet. Természetesen büszkék arra,
hogy az õ szüleik eljönnek, ugyanakkor za-
varban is vannak, nem tudják hogyan kell
ebben a szituációban viselkedni. Így aztán
van közöttük aki visszafogottabb mint más
napokon, de olyan is akad, aki zavarában
több apró rendetlenséggel hívja fel magára
a figyelmet. Természetesen mindkét fajta vi-
selkedés életszerû.

Nálunk a pillangós csoportban a múlt hét
kedden és szerdán (január 18-19.) voltak a
nyílt napok. Iskolába készülõ nagycsoport-

ról lévén szó, igyekeztünk megmutatni,
hogy mi mindenre képesek a 6-7 éves gyere-
kek.  A mindennapi névsorolvasás, mozgás,
és mese-vers után egyik nap rajz – mintázás
- kézimunka foglalkozáson: madárodút bar-
kácsoltak a gyerekek  hajtogatott szárnyú
madárral. Másnap a környezet tevékeny
megismerése keretében: A mi házunk, a mi
otthonunk témakört különbözõ fejlesztõjá-
tékokkal dolgoztuk fel. 

Az érdeklõdõ szülõk mindkét napon jól
érezték magukat nálunk, és büszkék voltak
gyermekeik teljesítményére.

Szendi Józsefné és Vavrovicsné Tõke Éva
óvodapedagógusok

Intézményünkben Rosta Géza gitármû-
vészt láttuk vendégül január 21-én. Helyi
programunkhoz kapcsolódóan, hagyo-
mánnyá vált óvodánkban, hogy az évszakok
változását, úgynevezett „évszaki koncertek-
kel” ünnepeljük meg. Ilyenkor a gyermekek
különféle hangszerekkel ismerkedhetnek
meg. Ezúttal kicsit rendhagyó hangverse-
nyen vehettek részt óvodásaink, ugyanis
könnyûzenei dallamok csendültek fel. A vi-

dám zenés elõadással a farsangi idõszak
hangulatát szerettük volna megalapozni.

A gyerekek maguk is tevékeny szereplõi
voltak a mûsornak, segíthettek énekelni az
elõadónak a számukra ismert dalokat, ze-
nekart alkotva ritmushangszerekkel kísér-
hették a gitárzenét. Még a legkisebbek, a
bölcsõdések is érdeklõdve hallgatták az elõ-
adást és néhányuk lelkesen részt is vett a
hangszerek megszólaltatásában.

Az elõadó humoros elõadása nagy örö-
met okozott gyermeknek, felnõttnek egy-
aránt. E vidám, pergõ hangulatú elõadás
olyan maradandó élmény volt óvodásaink
számára, hogy még a következõ napokban
is visszaköszönt egy-egy elhangzott dallam
a gyerekek játékában.

Szijártóné Bojtor Katalin
óvodapedagógus

Zenés mûsor az óvodában

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN
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Az ember a fogantatás pil-
lanatától társas lényként éli
életét. A kisbaba fokozato-
san megismeri önmagát,
környezetét. Elõször az
anyaméhben, majd késõbb a
számára biztosított külvilág-
ban. Hogy az a külvilág mi-
lyen, elsõsorban a szülei ál-
tal elképzelt forma. A kis-
gyermek abból a környezet-
bõl próbál testileg, lelkileg
táplálkozni. Fokozatosan
megismerkedik vele, mind-
ezt cselekvéssel tudja elérni.
Testi fejlõdéséhez szükséges
éltetõ erõt az anyatej, a
rendszeres táplálkozás bizto-
sítja számára. A másik leg-
fontosabb táplálék a lelki,
érzelmi gyarapodás. Ennek
szûkebb határai az anya, a
közvetlen családtagok, akik
biztosítják a szeretetteljes
légkört a kisgyermek számá-
ra. A gyermek a környezetét
meg akarja ismerni, és ezt
nem tudja másként elérni,
csak ha cselekszik. Figyel,
reagál az õt érintõ külsõ in-
gerekre: sír, ha éhes, moso-
lyog, ha kedvesen szólnak
hozzá, kalimpál a kezével,
ha valamit el akar érni. Jelez
a környezete felé, hogy
„egyedül nem megy”. Csele-
kedetei arra ösztönzi a körü-
lötte élõket, hogy reagálja-
nak az apró jelekre, és már
létre is jött a várva várt kap-
csolat, kialakult egy kötelék,
ami a közös „munka”, a kö-
zös élmények alapja, amit új-
ra, meg újra át kell élni, ami
az érzelmi élet legfontosabb

attitûdje. Megkapja a számá-
ra fontos életérzést, ami fo-
kozatosan éberen tartja to-
vábbi érzelmi világát, ezáltal
újabb és újabb cselekvésre
ösztönzi, számára legfonto-
sabb dolgot éri el, megta-
pasztalja az öröm érzését,
ami az ö korában a mûvé-
szet. Fokozhatják a szülõk
mindezt a mesékkel, dúdo-
lókkal, amivel még közelebb
kerülhetnek egymáshoz.

A szeretetteljes családi
légkört késõbb követi a tár-
sakkal való ismerkedés a
bölcsödében, vagy az óvodá-
ban. Újabb ismeretekkel bõ-
vül a gyermek, ahol más kör-
nyezettel, más ingerekkel ta-
lálkozik. Az új körülmények
új feladatokat rejtenek, me-
lyeket cselekedetei során
megtapasztal, megismer: Új
szokások, új felnõttek, új
„sorstársak”. Természetesen
ebben a környezetben sem
megy egyedül, társakra, ját-
szótársakra van szükség. Is-
mereteit, „tudását” gyarapít-
hatja a közös játék, az után-
zás, a mesék által, amik szá-
mára a tudományt jelentik.
Egy kicsit hosszúra nyúló be-
vezetõm célja az volt, hogy
rávilágítsak arra a fontos ne-
velési elvre, miszerint a gyer-
mekek legjobban úgy tudnak
fejlõdni, ha biztosítjuk szá-
mukra a cselekvés, a játék
lehetõségét, ami pedig álta-
lában társak segítségével a
hatékonyabb, szükség van a
kapcsolatokra.

A drámapedagógia lehe-
tõséget biztosít erre, hiszen

olyan mûvészetpedagógiai
tevékenységet jelent, amely
alkalmával a dráma és a
színház eszközrendszerének
segítségével, folyamatos
együttlét során nevelünk
gyermekeket. Ilyenkor nem
az a legfontosabb, hogy má-
sokat szórakoztassunk, nem
a produkció az elsõdleges,
hanem maga a nevelési fo-
lyamat, az együttlét, a közös
élmény, a játék. Ez a játék
mindig önkéntes, örömszer-
zõ, és öncélú. A játék során
a feladatunkkal együtt ma-
gunk is változunk, fejlõdünk.
Gyakran élünk meg katarzi-
sokat, folyamatosan kapcso-
latban vagyunk egymással,
utánzunk, érzelmeket élünk

át. Együttjátszás, egymásra
figyelés, közös élmény, mely-
nek során egyéni képessége-
ink, készségeink akaratunk-
tól szinte függetlenül változ-
nak. Segítenek gyermeknek,
felnõttnek a szocializálódás-
ban, az egyéni személyiség-
fejlõdésben.

Az óvodáskorú gyermek
legfõbb tevékenysége a já-
ték, melynek kapcsán cselek-
võen megismeri, „megtanul-
ja” környezetét. Ezért szere-
tem a drámapedagógia mód-
szerét, mert itt a társakkal
együtt, közösen élhetjük át a
játék minden örömét.

Január 31-én nyílt napot
tartottam. a Meseszakkörös
szülõk, kolléganõk számára,
melynek célja az volt, hogy
egy kis betekintést lássanak
munkánkba. A Meseszak-

körön a drámapedagógia
módszerével foglalkozom a
nagycsoportos gyerekekkel.
A bemutató foglalkozást úgy
állítottam össze, hogy a játé-
kok örömet okozzanak a
gyerekeknek, és közben ta-
pasztalható legyen a játékok
fejlesztõ hatása is. Ezek a
foglalkozások lehetõvé te-
szik a gyermekek képesség-,
készségfejlesztését, segítik
õket alkalmazkodni társaik-
hoz, önbizalmat, önuralmat
adnak, fejlesztik koncentrá-
cióképességüket, memóriá-
jukat és még számos érzelmi,

értelmi képességüket. Jó
volt látni, hogy a gyermekek
élvezettel játszottak, a drá-

mahelyzetekbe abszolút bele
tudták élni magukat. Né-
hány feladatnál még nekem
is meglepetést okoztak talá-
lékonyságukkal, ötleteikkel.
A vendégeket is próbáltam
bevonni a játékba, sikerrel.

Azt gondolom, mindenki
jól érezte magát ezen a dél-
utánon: a gyerekekkel jót
játszottunk, a szülõk pedig
megtapasztalhatták, milyen
aranyosan JÁTSZANAK a
gyerekek a JÁTSZÓTÁR-
SAIKKAL.

,,Játsszátok a gyerekekkel
kedves játékaikat, s akkor
együttmûködnek veletek’’ 

Don Bosco

Baráth Gáborné
óvónõ, drámapedagógus

Egyedül nem megy! Szükség van ,,játszótársra’’!
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A mi bölcsõdénk nagyon ki-
csi, csak 12-en járunk ide, de
sajnos mindig van olyan társunk
aki beteg és nem jöhet bölcsibe
miatta.

Legtöbbünk szeptemberben
és októberben kezdte szokni ezt
az életformát. Már kezdjük jól
érezni magunkat, de ez nem
volt mindig így, mert a beszok-
tatás alatt sokat sírtunk. Azok a
társaink, akik már régebb óta
idejártak kezdték megunni a
sok sírást-rívást. Hiába volt ve-
lünk a három gondozó néni,
még így is kevesen voltak, mert
nem jutott mindenkinek egy
biztonságot adó ölbevevés. Egy-
pár napig az anyu is bejöhetett a
bölcsibe és együtt játszottunk és
ismerkedtünk az új környezettel
és a gondozó nénikkel.

Sok érdekes játék van itt,
csak az a baj, hogy meg kell osz-
tani másokkal, vagy meg kell
várni még valaki le száll például
az ugráló lóról és én is felülhe-
tek rá. Sokszor megpróbáljuk
egyszerûbben is megszerezni a
játékot, de akkor mindig el-
mondják a gondozó nénik, hogy
ezt így nem szabad, el kell kérni,
de kitudja kivárni még valaki
megunja és odaadja. A beszok-
tatásnál az alvás volt a legnehe-
zebb, de aztán mindenkinek si-
került pár nap után sírás nélkül
elaludnia.

A bölcsõdében sok érdekes
dolog történik, majdnem min-
den napra van valamilyen prog-
ram. Például a festés nagyon iz-
galmas dolog, festettünk már
ecsettel, de ecset nélkül az uj-
junkkal is. Kifestettük a faleve-
leket, almát, labdát, még a Mi-
kulás csizmáját is. A másik na-
gyon izgalmas dolog a ragasz-
tás. A gondozó nénik sok érde-
kes ragasztani valót találnak ki,
például falevelet, pettyet a lab-
dára, esõcseppet, a Mikulás
zsákjára ragasztottunk díszeket

és a csizmájára meg kristálycuk-
rot.

Szoktunk gyurmázni, a színes
gyurmát gyúrjuk, sodorjuk, csi-
pegetjük. Aki megunja, elmehet
játszani, de vannak olyan társa-
ink, akik hosszú ideig játszanak
vele.

A gondozó nénik sok mondó-
kát és verset tudnak. Bele ülhe-
tünk az ölükbe, és ölbeli játéko-
kat játszanak velünk, és ha azt
mondjuk, hogy még egyszer ak-
kor addig folytatják, még kér-
jük.

A mesék is nagyon érdeke-
sek, mesélnek nekünk képme-
sét, meg olyat ahol filc figurákat
egy táblára raknak. A “táblás
mesék” közül legjobban a “Ré-
pa mesét” szeretjük, mi is segí-
tünk a mese közben húzni a ré-
pát. A képmesék közül pedig a
legérdekesebbek, a Boribonról
szóló történetek meg “A török
és a tehenek”.

Amikor elfáradunk a sok já-
tékban a konyhás nénik mindig
finom ebédet készítenek ne-
künk, csak az a baj, hogy na-
gyon válogatós társaság va-
gyunk, és hiába bíztatnak ben-
nünket a gondozó nénik nincs
kedvünk megenni az ételt, vi-
szont az édesség, a csokoládé,
sokkal jobban csúszik, de ebbõl
csak keveset kapunk a bölcsõ-
dében.

Ha az idõjárás jó, ki szoktunk
menni az udvarra is, csúszdá-
zunk, homokozunk, lovacská-
zunk, vonatozunk. A bölcsödé-
ben nagyon sok motor is van,
mindenkinek jut egy, de még így
is sokszor összeveszünk rajtuk.
Motorozni nagyon jó a tera-
szon, néha nagyon gyorsan me-

gyünk vele, még versenyezni is
szoktunk. A hóesésben is ki-
mentünk az udvarra, hóembert
akartunk építeni, de hiába pró-
bálkoztunk nem tapadt össze a
hó.

Mióta hideg van, a madara-
kat is meg szoktuk etetni, majd
a szobából figyeljük hogyan csi-
pegetik a magocskákat a cine-
gék, verebek, galambok.

Amikor lehullottak a faleve-
lek az udvaron több anyuka és
apuka és még volt akinek a
nagymamája is eljött, és a gon-
dozó nénikkel együtt összese-
pertük a faleveleket. Nagyon
érdekes volt a levélseprés, mert
mi is kaptunk kisgereblyét, gye-
rekméretû lombseprût, és úgy
dolgoztunk mint a felnõttek.

Mikulás elõtt sokat beszél-
gettünk a Mikulásról, mondó-
kát és éneket is tanultunk és
alig vártuk, hogy megérkezzen.
Mikulás napjának délutánján
aztán együtt vártuk a bölcsõdé-
ben anyával, apával, az érkezé-
sét. A Mikulás délután azzal
kezdõdött, hogy a gondozó né-
nik elbáboztak egy történetet az
erdei állatokról, akik levest fõz-
tek a Mikulásnak és azzal vár-
ták. Mire a mesének vége lett
hozzánk is megérkezett a nagy-
szakállú Mikulás, leültettük a
székre, mert mire ideért nagyon
elfáradt, és elénekeltük neki
azokat az énekeket, amelyeket
tanultunk, Õ meg mindenkinek
kiosztotta az ajándékot. Virgá-
csot senkinek sem hozott, tehát
a bölcsõdébe csak jó gyerekek
járnak.

Karácsony elõtt egy délután
anya egyedül ment vissza a böl-

csõdébe azt mondta, hogy a
gondozó nénikkel angyalkákat
készítenek a “karácsonyi vásár-
ra”.  Én is szívesen elmentem
volna, de az anyu azt mondta,
hogy ez most nem kisgyereknek
való.

Nagyon vártuk a karácsonyt
is, de sajnos elõtte többen is
megbetegedtek közülünk, egy
erõszakos vírus miatt alig vol-
tunk a bölcsõdében.

Azon a napon, amikor a ka-
rácsonyt ünnepeltük, majdnem
mindenkit behozott az anyuká-
ja. Nem tudtuk mi fog történni,
még egyikünk sem volt bölcsis

karácsonyon. Érkezésünkkor
már szépen fel volt díszítve a
csoport szoba, karácsonyi terítõ
volt az asztalokon, az adventi
koszorún égett mind a négy
gyertya és mi is ünneplõ ruhá-
ban voltunk.

Reggeli után amikor már
mindenki megérkezett, átmen-
tünk játszani a tornaterembe és
mire visszajöttünk a szobában
ott ált a gyönyörû karácsonyfa
és alatta mindenféle szép játék.
Kaptunk babát, babakocsit, a
babának kávéskészletet, kirakó-
kat, építõ kockás vonatot, és ka-
pott mindenki egy kispárnát,
amire rá van hímezve a jelünk.
A párnáját mindenki haza is vi-
hette. Egész délelõtt az új játé-
kokat próbálgattuk, és az ünne-
pi ebéd után úgy elfáradtunk,
hogy nagyon hamar elaludtunk.

Köszönjük támogatóinknak a
karácsonyi ajándékokat és a ka-
rácsony megünnepléséhez nyúj-
tott segítséget.

Hát így telnek napjaink mió-
ta bölcsõdébe járunk.

A bölcsõdés gyermekek 
nevében 

lejegyezték a gondozó nénik

BBööllccssõõddéésseekk  lleettttüünnkk!!
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INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
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A 2010. évi õszi-téli verseny-
szezonban a komáromi Tempo
Karate SE versenyzõi 4 verse-
nyen vettek részt. 

A versenyek október köze-
pén kezdõdtek, Budapesten a
nemzetközi Tatami Kupával.
Ezen a megmérettetésen a Bá-
bolnáról érkezett Pataki Bence
ezüstérmet szerzett. A fiatalem-
ber nyolc évesen a 8-9 éves kor-
osztályban az egyik legfiatalabb
versenyzõ volt. Jelentõs számú
versenyzõvel kellett megküzde-
nie az értékes helyezésért.

A következõ verseny az or-
szágos WKF Diákolimpia volt.
Itt Bence a Bábolnai Általános
Iskola színeiben indult és
bronzérmet szerzett. 

Ezt követõen az IJKA szövet-
ség által rendezett országos baj-
nokságon indult egyesületünk.
Ezen a versenyen Pataki Bence
megszerezte korosztálya bajno-
ki címét. 

Az év utolsó versenye Ercsi-
ben került megrendezésre. A
Mikulás Kupára az Egyesüle-
tünk versenyzõi és a szülõk
busszal érkeztek. A jó hangula-

tú utazás, versenyzés és szurko-
lás mindenki számára, a legki-
sebbtõl a legnagyobbakig hatal-
mas élmény volt. A bevonulást
követõen a versenyzõk legna-
gyobb örömére megérkezett
szánon a Mikulás és édességgel
kedveskedett a 250 indulónak.
A versenyen való szereplést az
egyesület vezetõje, Filep Imre
6. danos mester, rendkívül
eredményesnek ítélte. Verseny-
zõink 4 arany, 5 ezüst és 5
bronzéremmel gazdagították a
komáromi egyesület éremgyûj-
teményét. Üde színfoltja volt a
megmérettetésnek, hogy ver-
senyzõink házi döntõt vívtak.
Egyesületünk kiemelkedõ ered-
ményéhez Pataki Bence korosz-
tályában aranyéremmel járult
hozzá. 

A WKF Magyarországhoz
közel, Szerbiában, Belgrádban
rendezte meg a 2010. évi felnõtt
világbajnokságát. A szervezet
elismertségét jelzi a világban,
hogy több tévétársaság, többek
között a Sport TV kétórás ös-
szefoglalót készített a verseny-
rõl. Abban a szerencsés helyzet-

ben volt szakosztályunk, hogy a
döntõk egyik napját megtekint-
hettük. Hasznos tapasztalatok-
kal gyarapodtunk, miután a vi-
lág legképzettebb karate ver-
senyzõinek tudását megcsodál-
hattuk.

A jövõ szempontjából elõre-
mutató és meghatározó, hogy a
karate egyik ma élõ legnagyobb

alakja Dr. Ilija Yorga 10. danos
mester tiszteletét teszi nálunk.
Az egyesületünknél 2011.január
elsõ hétvégéjén edzõtábort tart.

Ezt követõen márciusban a
Magyar Bajnokságra és május-
ban az Európa Bajnokságra ke-
rül sor.

Filep Imre 6. dan
www.tempo-open.com

Karate sikerek az õszi-téli versenyszezonban

A Mikulás Kupán aranyérmet szerzett versenyzõk

IJKA OB I. hely

Ezúton szeretnénk értesíte-
ni Önöket, hogy Bábolnán
délutáni labdás sportfoglalko-
zást szervezünk nagycsopor-
tos óvodás, általános iskolás
(1. o.-4. o.) fiú és lány gyere-
keknek.

A labdás foglalkozás célja a
hasznos szabadidõ eltöltés,
egészségmegõrzés, készségfej-
lesztés és a kézilabda alapjai-
nak megismertetése megsze-
rettetése a gyerekekkel.

Mi az a szivacskézilabda?
A szivacslabda könnyen

kézbe, marokba fogható, így
lényegében minden technikai
elem elsajátítására alkalmas.
A szivacskézilabdázás a gyer-
mekek elsõ, versenyélményt is
nyújtó találkozása a labdával.
A labda varázsával kelthetõ
fel legkönnyebben a testneve-
lés, a rendszeres sportolás

iránti vágy. A kicsik gyorsan
utánozzák az idõsebbeket, és
máris kezdõdhet a gólgyártás.

Ez a fajta sportolási tevé-
kenység két reménynek ad
esélyt. Egyrészt felkeltheti a
mozgás, a rendszeres sporto-
lás iránti vágyat, másrészt kez-
deményezhet valamely sport-
játék iránti érdeklõdést, jele-
sül a kézilabdázás megkedve-
lését. A legügyesebb kézilab-
dás palánták, pedig a sportág
jövõjét építhetik.

Az edzések idõpontja 
A kisebbeknek 

hétfõn 15.00 - 16.00,
pénteken 15.00-15.45

A nagyobbaknak
hétfõn 16.00-17.00,

pénteken 15.45-16.30
Az edzések helyszíne

Bábolnai Sportcsarnok  

A foglakozás ingyenes!

Bõvebb információért
forduljon bizalommal: 

Kántor Katalin
Tel.: 0630/9280-586

Szivacskézilabda Bábolnán
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Rövid téli szünet után te-
kecsapatunk több felkészü-
lési mérkõzést is játszott an-
nak érdekében, hogy minél
jobb formában legyenek az
NB I-es bajnokság tavaszi
szezonjára.

Elõször Galántán jártak,
ahol részt vettek egy
„Guinness-rekord” felállítá-
sában. A négypályás teke-
csarnokban három ország,
Csehország, Magyarország
és Szlovákia tekézõi megsza-
kítás nélkül három napon át
tarolták a bábukat. A teke-
maraton új világcsúccsal ért
véget, mely párját ritkító
eredményével bekerült a
Guiness-rekordok Könyvé-

be, és bábolnai tekézõk is ki-
vették részüket belõle. 

Aztán Pozsonyban játszot-
tak egy somorjai csapat el-
len, akik már jártak Bábol-
nán, mégpedig a „Nyerges
Béla Kupán” vettek részt. A
két együttes kitûnõ baráti vi-
szonyban van, így rendszere-
sen játszanak egymás ellen
edzõmérkõzéseket. 

A téli szünetben két iga-
zolással erõsítették a csapa-
tot. Horváth Péter és fia jött
Gyõrbõl Bábolnára játszani.
Az ifjabbik Horváth Péter
természetesen az ificsapatot
erõsíti, mellesleg ifjúsági vá-
logatott kerettag. A felnõtt
csapatban játszó idõsebbik
Horváth Péter Skuba István

szakosztályvezetõ szerint ki-
egyensúlyozott játékos, vél-
hetõen a csapat egyik erõs-
sége lesz. 

Február 22-én eljött az
igazság pillanata, elkezdõ-
dött a tavaszi bajnoki sze-
zon. Legényeink hazai pá-
lyán fogadták az Ajka együt-
tesét, akiktõl az elõzõ idény-
ben idegenbeli mérkõzésen
vereséget szenvedtek. A ta-
lálkozón az ifj. Horváth Pé-
ter, Burián Dávid alkotta if-
júságiak vereséget szenved-
tek, felnõtt tekéseink viszont
nagyon szoros meccsen bra-
vúros gyõzelmet arattak. Az
ellenfél 3 : 0-ra is vezetett
már, innen kellett tekéseink-
nek felkapaszkodni, majd 18
fával gyõzni. 

A következõ fordulóban
Pápára látogatott csapatunk.
Ezen a találkozón már ke-
vésbé volt összeszedett a
gárda, és várakozás alatt tel-
jesítettek játékosaink. Mind-
össze 3020 fát dobtak, mely a
szakosztályvezetõ szerint egy
olyan pályán, mint a pápai,
gyenge teljesítmény. Mind-
össze egy pontfogó játéko-
sunk akadt, így sajnos nagy
arányú vereséget szenvedtek
legényeink. Nem így ifistá-
ink, akik a korábbi felállás-
ban meglepetésre 4 : 0-ra
nyertek.

EREDMÉNYEK 
(felnõtt csapat)

Bábolna SE - Ajka Kristály
SE 5 : 3 (3120 : 3102)

A Bábolna SE játékosai: Ba-
logh István (551 fa), Szilágyi
András (481 fa), Horváth
Péter (491 fa), Morvai Gá-
bor (535 fa, pf.), Végh Jácint
(524 fa, pf.), Balom Sándor
(538 fa, pf.).

Elekthermax Vasas SE 
(Pápa) – Bábolna SE 7 : 1

(3187 : 3028)
A Bábolna SE játékosai:
Barányi Ferenc, Szilágyi
András (465 fa), Horváth
Péter (504 fa), Morvai Gá-
bor (509 fa), Balogh István
(531 fa, pf.), Balom Sándor
(481 fa), Végh Jácint (538
fa).

EREDMÉNYEK 
(ifjúsági csapat)

Bábolna SE - Ajka Kristály
SE 0 : 4 (973 : 1000)

A Bábolna SE játékosai: ifj.
Horváth Péter (487 fa),
Burián Dávid (486 fa)

Következõ mérkõzések:
Horváth TK Szombathely –

Bábolna SE: 
február 19. 10 óra, 

Szombathely
Bábolna SE –

Csákánydoroszló SE: 
február 26. 14 óra, Bábolna

Nagyberki Attala SE – 
Bábolna SE:

március 5. 14 óra, Attala

TEKE NB I. - téli felkészülés után gyõzelem és vereség

Sakktanítás az iskolában
Napjaink iskolájának kiemelt feladata a képességfej-

lesztés, a sikeres tanítási-tanulási folyamathoz elenged-
hetetlen kompetenciák kialakítása. Az országos kompe-
tenciamérések (4. 6. 8. és 10. évfolyamok végén) egyik
feladattípusa a logikus gondolkodás kiépültségét vizsgál-
ja. A felmérések szerint ez a feladat sikerül leggyengéb-
ben a tanulóknál, a tanítási órákon ugyanis a hatalmas
mennyiségû tananyag mellett kevés idõ jut a fejlesztésé-
re. Ezért egyre több iskolában fedezik fel a sakk oktatá-
sának nevelõ-fejlesztõ, személyiségformáló hatását.

Iskolánkban már több éve fakultatív jelleggel mûködik
Imre bácsi (Bierbauer Imre) sakkszakköre, az idei évtõl
pedig (kihasználva az iskolaotthonos tanítási forma lehe-
tõségeit) a második b. osztályban már tanrend szerint
történik a sakk oktatása.

A cél elsõsorban nem a versenyszerûen sakkozni tudó
gyermekek kinevelése, hanem az értelmi képességek fej-
lesztése. A sakkórákon olyan képességek, készségek fej-
lesztése kerül elõtérbe, amelyek elõsegítik az iskolai ta-
nulási folyamatok hatékonyabbá válását. A sakk fejleszti
a tervszerû, logikus gondolkodást, a koncentrációs képes-
séget, a megfigyelõ és emlékezõ képességet, a kombiná-
ciós készséget. Emellett számos nevelõ hatása is érvénye-
sül, hiszen becsületességre, önuralomra, fegyelmezett vi-
selkedésre, rendszeres és pontos munkavégzésre, a sza-
bályok és normák tiszteletben tartására nevel.

Patakiné Rezsek Gabriella
tanító, gyógypedagógus



Egy híján húsz esztendõs a
Bábolnai Sakkfesztivál, amely-
re ismét szép számmal érkez-
tek versenyzõk és szurkolók. A
január utolsó szombatján a bá-
bolnai iskolában megtartott
rendezvényre Gyõrtõl Komá-
romon át Tatabányáig, de még
a szomszédos Szlovákiából,
Révkomáromból is érkeztek
sakkozók. A játékosok a kor-
osztályok szerint felosztott ka-
tegóriákban mérhették össze
felkészültségüket. A kezdõk-
nél Viczencz Péter, Vajda Pé-
ter és Csaplár Viktor bizonyult
a legjobbnak. Az alsó tagoza-
tos lányok közül a bábolnai
Kocsis Anettnek szólhatott a
taps, mögötte Blasnek Kriszti-
na és Bányóczki Virág szerez-
ték meg a legjobbaknak járó
helyezéseket. Az alsós fiúk kö-
zül az Urbán Márton Attila,
Jakab Béla, Kertész Mátyás
hármas volt a legeredménye-
sebb. A felsõsök lánycsoportjá-

ban Molnár Adrienn mögött a
második és harmadik helyezett
bábolnai Bor Beatrix és Szabó
Netti kiváló eredményének
örülhettünk. A felsõs fiúknál
Balogh Péter, Nyéki Bence,
Szalai Krisztián lett a nyertes
névsor. Megfigyelhetõ, hogy
míg fõként a kisdiákok között
túlnyomó többségben vannak
a lányok, addig a középiskolá-
soknál, de még inkább a fel-
nõttek között egyre ritkuló
számban találhatjuk a gyen-
gébbik nem képviselõit. Ennek
ellenére városunkat két lány is
képviselte a középiskolások
között, nem is akárhogyan, hi-
szen Prekler Alexandra és La-
jos Brigitta korosztályuk elsõ
és második helyezésével tér-
hettek haza. A már rutinos
versenyzõnek számító felnõt-
tek is megvívták ütközeteiket a
fekete-fehér mezõkön. Itt
Malomsoki László, Papp Gá-
bor és Mészáros Dániel került

ki a legtöbb partiból gyõzte-
sen. A nyugdíjasok versenyé-
ben így alakult a végsõ sor-
rend: Kóródi Mihály, Papp Jó-
zsef és Lájer László. A szoká-
sos megyei Rapid bajnokságon
mindössze tizenöt percük volt
a játékosoknak, hogy sakk-
mattot adjanak ellenfelüknek.
A hölgyek közül ez Pintér Ale-
xandrának és Édes Zsófiának,
míg a férfiaknál Gyurkovics
Bencének, Bánszegi Attilának
és Lugosi Zoltánnak sikerült.
A dobogós helyezést elérõk
mellett – a verseny fõszervezõ-
je: Bierbauer Imre szerint – di-
cséretesen szerepelt még Sza-
bó Lotti, Kõvári Andrea, Pata-
ki Bence, Pillér Attila, Márkus
József, Szilágyi László, Szõke
Tibor és Nagy Károly is. A ver-
seny legeredményesebb csapa-
tának a szlovákiai sakk-team-
et választották. Nyereményük
egy torta volt. S bár a sakknak
a szerencséhez állítólag nem
sok köze van, azért a Fortuna
kategóriában a szerencse is-
tennõjének közbenjárására
mégiscsak szükség volt. Ez al-
kalommal a bõségszarus For-
tuna kegyeltjei az ácsi sakko-
zók lettek.

Úgy hírlik, a tisztán stratégi-
ai és logikai játék szerelmesei
nagyon tudják tisztelni ellenfe-
lüket. Különösen, ha annak tu-
dása sportszerû magatartással
párosul. Ezért hajtottak fejet a
fesztivál résztvevõi a Révai
Gimnázium közelmúltban el-
hunyt sakkozója és pedagógu-
sa, Zsebõk Ottó emléke elõtt,

aki maga is jó néhány esetben
játszott és nyert a versenyen. 

A fesztivál sikeres lebonyo-
lítását számos támogató segí-
tette. Köszönet érte  Bábolna
Város Önkormányzatának, a
Bábolnai Általános Iskolának,
a Bábolnai Televíziónak,
Gombolai Istvánnak és család-
jának, a Komárom-Esztergom
megyei Sakkszövetségnek, Ko-
vács Zsófia tanulónak, a Ma-
gyar Sakkvilág címû szakmai
folyóiratnak, a Misztótfalusi
Nyomdának, Szalai Bálint ácsi
cukrászmesternek, a Tata Va-
sért Kft.-nek és Török Sándor-
nak. 

- bakos m -  
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FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika

Pruzsinszki Erika (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária

Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 222-797

Fax: (34) 369-759

Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna
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Immár kilencedik alkalommal ke-
rült megrendezésre településünk
sportcsarnokában a Téli Teremlabda-
rúgó Kupa, melyen hét csapat hét for-
dulón keresztül küzdött a gyõzelme-
kért, a végsõ helyezésekért. A focitor-
nát 2002-ben indította útjára Szilágyi
Ágnes, a sportcsarnok gondnoka azzal
a céllal, hogy a labdarúgást kedvelõk
számára a tél folyamán, a holtszezon-
ban is legyen megmérettetési lehetõ-

ség, legyen egy olyan bajnokság, mely-
ben hosszabb idõn keresztül folyama-
tosan, versenyszerûen játszhatnak. A
vasárnap délelõttönkénti küzdelmek-
ben bábolnai, szendi, bõnyi és banai
fiatalok rúgták a bõrt.

Az elsõ hely sorsa már az utolsó
forduló elõtt eldõlt, hiszen a
„Szûzoltók-Banaker” gárdája veretle-
nül mindvégig megtartotta vezetõ po-
zícióját. Érdekes, hogy õk harmad-

szor nyerik a tornát, és minden évben
veretlenek tudtak maradni. Nem
akármilyen teljesítmény, mindenkép-
pen egységes csapatra utalnak ered-
ményeik. 

A dobogós helyek még a záróna-
pon is változtak, ez tette izgalmassá az
utolsó fordulót. A „Vidámfiúk Bõny”
és a „T-Kopiker” utolsó meccsei dön-
tötték el a második és harmadik hely
sorsát. Ugyanez a helyzet alakult ki a
negyedik és ötödik helyért vívott küz-
delemben, itt is az utolsó mérkõzés
döntött a „Szend SE” és az „Aliter-P”
között. 

Az elsõ három helyezettnek járó
kupákat dr. Horváth Klára polgármes-
ter és Zsidi Sándor, a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság tagja adták
át. Különdíjban részesült a torna leg-
jobb kapusa Horváth Ádám (Aliter-P),
a gólkirály Szedlacsek Sándor
(Szûzoltók-Banaker), és a legtechni-
kásabb játékos Kalamár Lajos (Bástya
Sörözõ). Ezúttal külön megköszönték
Csillag József játékvezetõ ténykedését
is, aki vasárnap délelõttjeit áldozta fel
az esemény lebonyolítása érdekében.

EREDMÉNYEK
VV..  ffoorrdduullóó  ((22001111..  jjaannuuáárr  99..))
Szend SE – Vidámfiúk Bõny 4 : 5
T-Kopiker – 

IKR A Kukoricás Fiúk 11 : 1
Aliter-P – Bástya Sörözõ 3 : 2

VVII..  ffoorrdduullóó  ((22001111..  jjaannuuáárr 1166..))
Vidámfiúk Bõny - Aliter-P 4 : 2
Bástya Sörözõ - T-Kopiker 2 : 4
IKR A Kukoricás Fiúk – 

Szûzoltók-Banaker 3 : 16

VVIIII..  ffoorrdduullóó  ((22001111..  jjaannuuáárr  2233..))
Szûzoltók-Banaker - 

Bástya Sörözõ 3 : 0
Aliter-P - Szend SE 1 : 2
T-Kopiker - Vidámfiúk Bõny 3 : 2

A  bajnokság  végeredménye
1. Szûzoltók-Banaker 18 pont
2. T-Kopiker 15 pont
3. Vidámfiúk Bõny 12 pont
4. Szend SE 9 pont
5. Aliter-P 6 pont
6. Bástya Sörözõ 3 pont
7. IKR A Kukoricás Fiúk 0 pont

Téli  Teremlabdarúgó  Kupa -  a  ,,Szûzoltók  Banaker’’  csapata  triplázott

A torna legjobb kapusa Horváth Ádám (jobbról)

Csillag József a játékvezetésért vehetett át különdíjat

A legtechnikásabb játékos címet Kalamár Lajos (jobbról) nyerte el

Szedlacsek Sándor (jobbról) a torna gólkirálya


