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Sonkafesztivál – ötödszörSonkafesztivál – ötödször
TTudósításunk a 2. oldalonudósításunk a 2. oldalon

Rövid tájékoztató,Rövid tájékoztató,
hosszú lépésselhosszú lépéssel
Beszámolónk a 9. oldalonBeszámolónk a 9. oldalon

Legkisebbjeink Legkisebbjeink 
a legjobbak közötta legjobbak között
Írásunk a 11. oldalonÍrásunk a 11. oldalon

HorgászmajálisHorgászmajális
Sportbeszámolónk a 19. oldalonSportbeszámolónk a 19. oldalon

Nyusziváró ovis foci kupaNyusziváró ovis foci kupa
Írásunk a 20. oldalonÍrásunk a 20. oldalon
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Programkavalkáddal köszöntötte
a város a május kezdetét. Az apró-
ságokat mászófal, kalózlétra és az
elmaradhatatlan ugrálóvár várta, a
nagyobbacskák az íjászkodást is ki-
próbálhatták. A kultúrára fogéko-
nyak szórakoztatásáról a Ritmus
Koncert Fúvószenekar, a Tiamo Mo-
dern Táncsoport, a Cseperedõk, a
helyi Ki Mit Tud? különféle kategóri-
áinak résztvevõi valamint az örökifjú
Vadvirág együttes tagjai gondos-
kodtak.

Késõbb a tavaszutó kezdetét
szimbolizáló májusfa is a helyére
került. Mulatós dallamok szálltak a
levegõben, majd a Summer Boys
nevû formáció – Sallai Gábor és
Zsidi Márk jóvoltából – nevükhöz hí-
ven ritmusos zenével és fergeteges
hangulattal igyekezett elkergetni a
felhõket és nyarat varázsolni váro-
sunkba. 

2011. május

Sonkafesztivál: a valódi íz dicsérete

Színes programcsokor a májusfához

Minden eddiginél színvonalasabbnak ítélte a
zsûri az idei sonkafesztiválra benevezett termé-
kek minõségét, és a vásár látogatói is hasonló-
képp érezhettek, hiszen az immár kétnaposra bõ-
vült rendezvényre igen nagy számban érkeztek
érdeklõdõk.

Debreceni Tibor idén ötödik alkalommal hívta meg az
ország számos pontján tevékenykedõ henteseket, hogy
méressék meg legjobbnak ítélt portékáikat. Mint mondta,
a program szervezése mellett a szakminisztériumnál kez-
deményezte, hogy a pálinkához hasonlóan törvényi úton

védjék a hagyományos sonka minõségét és csak a ma-
gyar alapanyagból, a tradicionális eljárással készített füs-
tölt árut lehessen a jövõben sonkának nevezni.

A hagyomány jegyében idén sonkalovagot is avattak a
szeremlei Kecskés János személyében, aki hitet tett a va-
lódi, házias ízek népszerûsítése mellett. S régi, szép ha-

gyomány az is, hogy a fontos eseményekre
és azok szereplõire az Úr segítségét kérik. A
sonkafesztiválon ezt Gyökér Gyula katolikus
plébános tette meg.

A kétnapossá bõvült rendezvényen aztán
nem lehetett panasz az égiek kegyelmére. A
verõfényes napsütés kedvezett a szabadtéri
programoknak és a vásárosoknak, akik utca
hosszan kínálták kézmûves portékáikat, a
kürtõs kalácsokat, réteseket, borokat, pálin-
kákat. A pavilonban is tömött sorok álltak a
standok elõtt, az árusok alig gyõzték kiszol-
gálni sonkával, szalonnával, kolbásszal,
disznósajttal a vásárlókat, akkora volt az ér-
deklõdés. De legalább ilyen színes volt a kul-
turális kínálat is, amely a fúvószenétõl kezd-
ve a néptáncon, a rock’n rollon valamint a la-
tin táncokon át a magyar nótáig és az ope-

rett slágerekig terjedt. S bár hivatalos felmérés tudomá-
sunk szerint nem készült a fesztivál látogatottságáról, a
képek tanúsága szerint ebben az esztendõben csúcsot
döntött a kétnapos, enni és látnivaló csemegéket egyaránt
kínáló rendezvény. 
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Hét fõvel, határozatképes állapotban fogott neki a bábol-
nai képviselõ-testület április utolsó csütörtökén az elõter-
jesztésben szereplõ tizenhat pont megvitatásának. Mielõtt
még dr. Horváth Klára ismertette volna a két ülés közti fon-
tosabb eseményeket, Veresné Szkocsek Mária képviselõnõ
javaslatot tett az egyebekben egy napirendi pont beiktatá-
sára Farkaskút ivóvízellátásával kapcsolatban. Miután a tes-
tület jóváhagyta ezt, a polgármester az elmúlt egy hónap
eseményeit vette sorra az idei fejlesztési tervek önkormány-
zati megvitatásától, a temetõi és az Ács-Bábolna között
közlekedõ buszjárat indításán át a fürdõprojektrõl történõ
grémiumi döntésig. A következõkben a tavalyi költségvetés
teljesítése, a könyvvizsgálói jelentés és a zárszámadás elfo-
gadásáról kellett szavazni. Miután a kérdést a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság már elõzetesen megvitatta,
egyhangúlag emelték fel kezüket a döntéshozók. Kocsis
Gábor jegyzõ elõterjesztésében egy, a bábolnaiak nyugal-
mát szolgáló új rendeletet is elfogadtak. Eszerint május 1-
jétõl közterületen tilos a különféle mozgóárusoknak hang-
jelzést adni. Ugyanígy szavaztak teljes egyetértésben a kis-
térségi éves belsõ ellenõrzésére vonatkozó beszámolóról,
a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft., valamint a
Bábolna Televízió Nonprofit Kft. éves beszámolójáról.

Ellenszavazat nélküli döntés született a Bábolna kártya
elnevezésû, jövõ januártól bevezetendõ plasztik fizetõesz-
köz ügyében is. Dr. Horváth Klára elõterjesztésében elhang-
zott: más településekhez hasonlóan városunk is bevezeti a
kizárólag Bábolna közigazgatási határain belül érvényes és
csak az itt állandó lakhellyel rendelkezõ lakosok számára
használható kártyát. A számos lehetõséget magában rejtõ
plasztik lapocska a jövõben alkalmas lesz a kulturális prog-
ramokon, az éttermekben, vendéglátóhelyeken való fizetés-
re, vásárlásra. Elsõ körben azonban a segélyezettek talál-
koznak az elektronikus fizetõeszközzel, lévén a segélyeket
erre utalja majd az önkormányzat. Igaz, a kártyával csak
elõre meghatározott boltokban lehet vásárolni és ott is csak
élelmiszert. Az önkormányzat 2012. január 1-jétõl szeretné
a kártyát bevezetni településünkön, ezért a nyár folyamán
megkeresi a bábolnai vállalkozásokat, kívánnak-e csatla-
kozni és nyújtanak-e valamiféle kedvezményt a kártyával
vásárlóknak.

Megnyugtató válasz született a helyi lakosokat érintõ sür-
gõsségi fogászati ügyelet kérdésében is. Mint azt Kocsis
Gábor jegyzõ elmondta: a fogproblémákkal rendelési idõn
kívül érkezõ betegek elõször Gyõrbe utaztak, ahonnan egy
idõ után Tatabányára irányították õket. Késõbb már a me-
gyeszékhely sürgõsségi fogászata sem fogadta a fogfájó-
sokat, így az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett
a földrajzilag közelebb lévõ gyõri ellátó központtal. Egyelõ-
re ideiglenes megoldás született, májustól év végéig vállal-
ja a gyõri központ a betegek sürgõsségi fogászati ellátását,
ez az együttmûködés viszont kölcsönös elégedettség ese-
tén akár meg is hosszabbítható.

A  grémium  a  Kukorica Fesztivál  vendéglátói  tenderé-
re  érkezett  pályázatok  közül  is  kiválasztotta  a  nyertest.
Az eddig gyorsan pörgõ napirendi pontok között most érke-
zett el a testület a polgármester szerint „maratoni hosszúsá-
gúnak  ígérkezõ” 11.-hez.  A  beruházásokra  beküldött ár-

ajánlatok elfogadása azonban – a jól elõkészített Pénzügyi
Bizottsági javaslatának köszönhetõen – lényegében nem
tartott tovább az önkormányzati munkákra jelentkezõ nyer-
tes cégek nevének felolvasásánál. Így jóváhagyta a testület
az Ácsi úti buszforduló kiépítésének 9 milliós, a csikótelepi
közvilágítás több mint 5 milliós, a Marek utcai csapadékvíz
elvezetõ árok csaknem 3 milliós költségét. Ezen túlmenõen
1 millió feletti összeget szán a testület járdafelújításra, a ter-
mál kutak szabály szerinti körbekerítésére megközelítõleg
2,5 millió forintot és valamivel több, mint 12 és fél milliót a
térfigyelõ rendszer kiépítésére. A pont tárgyalásakor el-
hangzott: minden esetben a legkedvezõbb árajánlatot be-
nyújtó céggel kötnek szerzõdést, amelyek zöme helyi vállal-
kozó, vagy már több esetben közremûködõ sikeres önkor-
mányzati projekteknél.

Vita nélkül szavaztak igennel az OSI Food Kft. utca elne-
vezési kérelmére is. E szerint a cég telephelybõvítése céljá-
ból 500 négyzetméteres területet kért belterületbe vonni. Az
itt húzódó szakaszt a megfelelõ formaságok lebonyolítása
után Sport utcának nevezik.

Folytatódik a HPV (Human Papiloma vírus) elleni védõol-
tási program – tájékoztatta Kocsis Gábor a jelenlévõket – de
a vakcinát forgalmazó társasággal tavaly kötött keretszer-
zõdés módosítása szükséges, amely azonban nem jelenti
azt, hogy drágább lesz az oltóanyag. Erre is és a sorban ez
után következõ önkormányzati lakások bérlésére vonatko-
zó ajánlatokra is egyszerre lendült fel a képviselõk keze.
Kezdetben viszont nem volt ilyen egyetértés azon cég kérel-
mével kapcsolatban, amely hallásvizsgálati szûrõbuszának
leparkolásához kért területhasználati engedélyt. Az elõter-
jesztés értelmezésébõl fakadó nézeteltérések tisztázása
után azonban egységesen nem-mel szavaztak a képvise-
lõk, mivel a város egészségügyi központjában is ingyene-
sen igénybe vehetõ, az önkormányzat által támogatott ha-
sonló vizsgálat, így a konkurenciát nem látja szívesen a tes-
tület.  

Az egyebekben beillesztett Farkaskút ivóvízellátását firta-
tó kérdésrõl dr. Horváth Klára tájékoztatta az egybegyûlte-
ket. Kijelentette: a szóban forgó területen valóban volt né-
hány nap, amikor akadozott a vízellátás, ekkor lajtos kocsi-
val oldották meg a problémát. Azonban folyamatban van
már egy kút engedélyeztetése a lakott területen, ennek lé-
tesítésével kapcsolatban az önkormányzat az itt élõk aláírá-
sát, hozzájáruló nyilatkozatát is megszerezte. A kút a tervek
szerint nyáron már üzemelni fog. Utolsóként a nyilvánosság
kizárásával egy kérelmet bírált el a grémium. 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRRAADDÓÓ

Április 18-án rendkívüli testületi ülésen tett eleget az
önkormányzat az Államkincstár hiánypótlási felszólításá-
nak. Mint ismeretes: a sporttelep öltözõjének felújítására
nyújtott be pályázatot városunk. A beadványhoz most
csatolni kellett egy kimutatást arról, hogy az önkormány-
zat idén mit és hogyan támogat a sportban, illetve mi-
lyen sportjellegû kiadásokkal kalkulál költségvetésében.
A rendkívüli ülés elrendelését az tette szükségessé,
hogy a hiánypótlásra április 19-ig kapott határidõt a tes-
tület. 
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1970-ben egy amerikai egyetemista indította el
környezetvédelmi célzattal a Föld napja elnevezé-
sû akciót. Hazánk húsz évvel késõbb csatlakozott
a kezdeményezéshez, de a rendezvény semmit
sem vesztett aktualitásából. Sõt, évrõl-évre fonto-
sabb, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem te-
gyünk is fenntartható környezetünkért, azért az
egyetlen Földért, amely nem a miénk, csak unoká-
inktól kaptuk kölcsön.

A globális felmelegedéstõl a PET palackig

Kétszer negyvenöt perces, videóval színesített elõadáson
vehettek  részt  általános  iskolásaink  a  közelmúltban  a
Régiók Fejlesztéséért Egyesület közremûködésével. Az
egyesület az uniós forrásokat is felhasználó Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) keretében vállalta, hogy
a régió huszonhét általános iskolájának száz csoportjában
tart elõadást, illetve szervez a témával kapcsolatos vetélke-
dõket. A rendezvény célja, hogy a gyerekek figyelmét fel-
hívják arra: a jövõ rajtuk, a jövendõ felnõttjein múlik. Éppen
ezért a legfontosabb fogalmak tisztázásával kezdték az elõ-
adók az ismeretátadást. Szó esett a globális felmelegedés-
rõl, az ökológiai lábnyomról és a hulladékgazdálkodás, a
szelektív hulladékgyûjtés szükségességérõl. Mindezt az
életkori sajátosságoknak megfelelõen „csomagolva”, a
kisebbeknek játékosabb, színesebb, míg a hetedik, nyolca-
dik osztályosoknak kicsit komolyabb formában.

A téma: a kék bolygó

Egyre nagyobb hangsúlyt kap az általános iskolában a
környezetvédelem. Ugyan külön tantárgyként még nem ta-
nulnak errõl a nebulók, az évente megrendezett Föld napja
programjain elméletben és a gyakorlatban is megismerhe-
tik ennek jelentõségét. 

A gyerekek – mintegy háromszázan – tanáraik vezetésé-
vel 18-án, hétfõn csatlakoztak a városi szemétszedõ akció-
hoz. A település utcáit az osztályok között felosztva szépült,
tisztult Bábolna. 

Hogy a Föld is tiszta lappal kezdhesse, a papírgyártáshoz
nélkülözhetetlen hulladékpapír begyûjtését is megszervez-

te az oktatási intézmény. A szülõk a gyerekekkel és a peda-
gógusokkal karöltve lelkesen gyûjtötték a papírt, amelynek
leadása után a kapott összeg az osztálypénztárt gyarapítot-
ta.

Eddig a környezetvédelem gyakorlati oldalával ismerked-
hettek meg a tanulók, de hagyomány, hogy április 22-e kör-
nyékén úgynevezett témanappal mélyítsék a diákok e téren
szerzett ismereteit. A program során olyan kulcsfogalmak-
kal ismerkedhettek meg, mint a megújuló energiaforrások
és ezen alternatív energiahordozók felhasználási lehetõsé-
ge. Késõbb a diákok az Arborétumban szervezett akadály-
versenyen mérhették össze tudásukat. A nyolc állomásból
álló pályán tudásra, gyorsaságra, memóriára, ügyességre,
valamint egy csipetnyi költõi vénára egyaránt szüksége volt
a gyerekeknek.

Kisváros a nagyvilágért
Nemcsak iskolai, hanem városi szinten is igyekezett Bá-

bolna tenni a környezetért. A településgazda szervezésé-
ben és koordinációja mellett szemétszedésre invitálták a
városuk tisztaságát szívükön viselõket. A kezdeményezés-
hez csatlakozott az általános iskola diákserege is, õk adták
a címben szereplõ hatszázhatvan kéz oroszlánrészét. Az is-

kolás gyerekek mellett a még kisebbek, az ovisok is papír-
gyûjtéssel és óvodájuk környezetének kitakarításával járul-
tak hozzá a célok eléréséhez. A felnõttek közül a városi cé-
gek képviselõi, a polgármesteri hivatal munkatársai, ma-
gánszemélyek és a közfoglalkoztatottak dolgoztak azon,
hogy a kidobott mûanyagpalackok, elhajított csikkek és
papírfecnik a megfelelõ helyre kerüljenek. Volt dolguk bõ-
ven, hiszen összesen 110 szemeteszsákot töltöttek meg. A
településen mûködõ gazdasági társaságok fõként telep-
helyük környezetét varázsolták tisztává, de a leglátványo-
sabb eredményt mégis az illegális szemétlerakók környé-
kén érték el a munkában részt vevõk. A város külterületén,
elhagyott pontjain felhalmozott nagy mennyiségû szemetet
a közfoglalkoztatottak szedték össze. Az így bezsákolt hul-
ladékot aztán a közútkezelõ szakemberei szállították oda,
ahová a kidobott holmik eredendõen is valók: vagyis a sze-
méttelepre. 

– bm- 

Egy Föld – hatszázhatvan kéz
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15 éves a „Hétmérföldes csizma”

KISTÚRA A PANNONHALMI DOMBSÁGON
A Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport kirándulással

egybekötött túraajánlata.
Idõpont: május 28. (szombat), távolság: 10 km, túraveze-

tõ: Kiss Sándor és Burkali Gergely erdésztechnikus, utazás:
autóbusszal

Program: Pannonhalmi Fõapátság megtekintése cso-
portvezetéssel – Pincészet látogatása - Boldogasszony-ká-
polna - Boldog Mór kilátó -Tót-hegy – Imre herceg-hegy –
Illaki erdõ – Ravazd Béla-kút – Erdészeti Múzeum – Ravazd
Sólymos Szilveszter Kilátó – Jegenye étterem.

Indulás: 8 órakor a Kardirex elõtti parkolóból, érkezés 19
óra körül.

Kiadások: külön busz költsége a jelentkezõk létszámától
függõen. (A buszköltség összegét a jelentkezés után nem
áll módunkban visszafizetni!) Felnõtt fõapátsági belépõ
1800 Ft/fõ, gyerek és nyugdíjas 850 Ft/fõ. Pincészet szak-
vezetése 650 Ft/fõ. Erdészeti Múzeum belépõ (támogatás-
ból fizetjük). Gulyásleves igény szerint 500 Ft/fõ.

Jelentkezési határidõ, a buszköltség befizetése a követ-
kezõ megbeszélésen (május 20. 16.30., a Városi Könyvtár-
ban.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Információ: Bierbauer Imréné 20 570 6749,

Kiss Sándor 20 458 8429
http://merfoldko.babolna.hu

T Á J É K O Z T A T Ó
Tisztelt Bábolnai lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata döntött arról, hogy lako-
saink Új temetõbe való eljutásához helyi buszjáratot indít. A
járat minden szombaton 14 órai indulással közlekedik és 16
órakor indul vissza az Új temetõ parkolójából. 
Elsõ alkalommal 2011. május 7-én 14 órakor indul. 

A buszjárat állomásai:
I. kör: – Csikótelepi út - Kisfaludy ltp. parkolója (14:00)

– Csikótelepi út – Ady E. út sarok (14:05)
– Rózsaerdei út – Ácsi út sarok (14:07 )
– Buszvégállomás (Móra F. utca) (14:10)
– Buszmegálló (Széchenyi ltp.) (14:12)
– Buszmegálló (Wesselényi M. u.) (14:15)
– Új temetõ parkolója

II. kör: – Szabadidõközpont (14:20)
– Virág út – Kölcsey út sarok (14:22)
– Kossuth L. u. – Mérleg út sarok (14:25)
– József A. út – Toldi M. u. sarok (14:27)
– Névtelen út – Csekonics u. sarok (14:29)
– Új temetõ parkolója

Kérjük jelezzék a hivatal felé amennyiben bármilyen prob-
lémájuk, felvetésük van a járattal kapcsolatban!

dr. Horváth Klára s.k. polgármester

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Hódmezõvásár-
helyen egy játékos kedvû, gyermekszeretõ és mesekedve-
lõ ember, a barátai Balunak  szólítják. Gondolt egyet, hátha
a gyerekek is szeretik még a meséket – tegyük õket próbá-
ra.  Kitalálta, hogy hetedhét határra szóló vetélkedõt szer-
vez. Elindult hát társakat keresni, és végül heten lettünk.

Ennek már 15 éve. Azóta évente összeülünk heten, elké-
szítjük a mesevetélkedõ fordulóinak a hét feladatát és ját-
szunk hét megyében a gyerekekkel és a mesékkel.

Az évek során egyre többen szerették meg a játékot, és
„húzták fel a 7mérföldes csizmát” - Csongrád, Gyõr-Moson-
Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Eszter-
gom, Pest és Veszprém megyében.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mi me-
gyénkben legutóbb 604 gyermek és sok- sok felnõtt vett
részt a több mint fél évig tartó játéksorozatban.

A vetélkedõ április 28-án érkezett utolsó állomására, a
megyei döntõre.

A Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termében 4 har-
madik osztályos és 4 negyedikes csapat vetélkedett egy-
mással. A rendezvényt dr. Horváth Klára polgármesterasz-
szony nyitotta meg, és megtisztelte részvételével Popovics
György, a megyei közgyûlés elnöke, valamint Peresztegi
Gáborné az iskola igazgatója is.

Voltak résztvevõk Esztergomból, Kocsról, Komáromból,
Környérõl, Tatabányáról, Nagysápról, és nem utolsó sorban
két csapat a bábolnai iskolából. 25 iskola 151 benevezõ
csapata közül õk bizonyultak a legjobbnak.

A zömmel írásbeli feladatok bizony meglehetõsen nehe-
zek voltak, de a csapatok jól vették az akadályokat. A ke-
resztrejtvény és az egyéb szövegfeldolgozó, furfangos fel-
adatok, a visszatérõ kedvenc, az igaz-hamis és a villámkér-
dések – mind  a 20 mese alapos ismeretét kívánták a gye-
rekektõl, akik valamennyien kiállták a próbát. 

A kitûnõen felkészült csapatok közül a nagysápi „Vad-
macskák” bizonyultak a legjobbnak. 2. helyezett a bábolnai
„Fülesbaglyok” csapat lett: Bujáki Bálint, Lincz Brigitta, Má-
tyás Kata és Panák Zsófia. Felkészítõjük: Slániczné Schmidt
Irén. Harmadik helyen a kocsi „Aranyalmák” csapat végzett.

Az országos döntõre május 16-án Szegeden kerül sor,
ahová nem kis bánatunkra csak az elsõ helyezést elért
nagysápi csapat utazhat.

A mesék szereplõit a sok-sok viszontagságon jóságos
mesehõsök segítik. Nekünk is voltak segítõink: a gyereke-
ket felkészítõ és a zsûriben helyet foglaló pedagógusok, a
fordulókat megrendezõ iskolák. A díjakat, a hatalmas tortát
és a vendéglátást a bábolnai önkormányzat anyagi támo-
gatásának és a helyi vállalkozóknak köszönhetjük. 

Jó volt így születésnapot ünnepelni.
Ignáczné Buruczky Erika 

a vetélkedõ Komárom-Esztergom 
és Gyõr-Moson-Sopron megyei szervezõje
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Betegségmegelõzés
a tojásban

Az EcoMotive Kft. a Pharmagora
Életminõség Klaszter tagjaként egy
széles körû, tojás alapú funkcionális
élelmiszer család kifejlesztését tûzte
ki célul. A projekt során a társaság
különbözõ speciális takarmány ösz-
szetételekkel kívánja növelni a to-
jásban lévõ pozitív élettani hatások-
kal bíró összetevõket. Az így kifej-
lesztésre kerülõ tojás alapú funkcio-
nális élelmiszer termékcsalád haté-
kony prevenciós készítmény lehet
például a koraszülés és a kettestí-
pusú diabétesz terápiájához. Tervei
megvalósításához az EcoMotive Kft.
több mint 70 millió forintos európai
uniós pályázati támogatást nyert. A
projekt további célja a prototípus
termékek feldolgozásának megte-
remtése egy olyan technológiai fej-
lesztéssel, amelynek köszönhetõen
egy új élelmiszeripari alapanyag is
forgalomba kerülhet. Továbbá a ter-
mékcsalád a kiskereskedelmi forga-
lomban is kapható lesz, így az áruk
eljuthatnak a háztartásokba is, nö-
velve a lakosság egészséges táplál-
kozásának és betegségmegelõzé-
sének lehetõségét. A beruházásnak
köszönhetõen az EcoMotive Kft. új
munkahelyeket tudott teremteni és
reményei szerint terveinek megvaló-
sításával sikerül a régió gazdasági
fejlõdéséhez is hozzájárulnia.

Veterán ovisok a piros csoportban
Egy híján húsz

esztendeje minden
húsvét utáni elsõ
kedden Baráth
Gáborné –  vagy
ahogyan a gyere-
kek mai is szólítják:
Kati néni – összehív-
ja egykori óvodásait
egy jó hangulatú ta-
lálkozóra. Legutóbb
április utolsó heté-
ben látogatták meg
a „piros csoport” ré-
gi tagjai volt óvó né-
nijüket. Bár most
zömében alsó tagozatos diákok ültek az aprócska székeken, az sem ritkaság –
árulta el Kati néni –, hogy nagyobbacska, akár fõiskolás és egyetemista „gyere-
kei” látogatják meg õt ezen a napon. A program elmaradhatatlan része az él-
ménybeszámoló és természetesen a sok-sok játék. Elnézve az óvodás asztalo-
kat-székeket jócskán kinõtt kicsiket, csak az éveik száma és magasságuk válto-
zott, a játszani vágyásuk és ragaszkodásuk szeretett intézményükhöz nem.

Aki magára gondol, az ültet egy virá-
got, aki gyermekére gondol, az ültet
egy fát – tartja a mondás. E logika fe-
dezhetõ fel a Gemenc Zrt. azon kezde-
ményezésében, amelyet a közelmúlt-
ban indított útnak a társaság.

A program lényegét magában fogla-
ló „Minden születendõ gyermeknek ül-
tessünk egy fát!” elnevezésû országos
akcióhoz 2010-ben Bábolna Város Ön-
kormányzata is csatlakozott. 

A többcélú kezdeményezés egy-
részt a fiatalok és a természet erõsebb
kötõdését segíti elõ, másrészt az elül-
tetett fák a késõbbiekben a város park-
ját gazdagítják. 

A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai április 6-án vár-
ták a gyermekönkormányzat parkjába
a szülõket és a fák büszke, ifjú birtoko-
sait, a 2010-ben született gyermeke-
ket.  

A megjelenteket dr. Horváth Klára
polgármester köszöntötte, majd a fa-
csemeték elültetése után tea, és pogá-
csa mellett kötetlen beszélgetésre ke-
rült sor.

Szeretnénk ezt a programot a követ-
kezõkben is folytatni, remélve, hogy
évrõl évre egyre több fát ültethetünk
közösen.

KATOLIKUS
ÜNNEPEINK

Az immár hagyományos húsvéti lel-
kigyakorlat április elején volt.

Egyházunk legszebb ünnepe a hús-
vét, melyet a nagycsütörtöki misével
kezdtünk, (Utolsó vacsora), majd
Nagypéntek (Jézus kereszthalála), s a
Nagyszombat (Jézus feltámadása) s a
Húsvétvasárnap, és Húsvéthétfõ.

Szép ünnepi misén, igeliturgián ve-
hettünk részt mi, bábolnai hívek.

Tartós élelmiszergyûjtés volt templo-
munkban a hívõk adományaiból, 10
csomagot sikerült összeállítani, melye-
ket a rászorultaknak személyesen ad-
tunk át, kellemes húsvéti ünnepeket kí-
vánva.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
az adományokat, virágokat, takarítást,
mozgásérzékelõ beszerelését (mely a
sekrestye ajtónál került beépítésre).

Csemetéink csemetéi
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„A muzsika hangjai – bábolnai gálaest” elnevezésû ren-
dezvénysorozat a zenés színpadi mûfaj kedvelõit csalogat-
ja immár évek óta a kamaraszínház nézõterére. Sok köz-
kedvelt, neves együttes lépett már fel a közönség legna-
gyobb megelégedésére. Ezúttal a „Száguldó Orfeum” tár-
sulatának „Fizetek fõúr” címû zenés estjét tekinthették meg
az érdeklõdõk a Szabadidõközpont színpadán.

A zenés est elõadói olyan neves mûvészek voltak, mint
Maros Gábor, Budai Beatrix, Agárdi László és Budai Béla.
Az ismert operaénekes Maros Gábor Seress Rezsõ páratlan
élet-történetével és világhírû dalaival ismertette meg a kö-
zönséget magyar dallal, prózával és humorral színesítve
elõadását. Budai Bea hihetetlen bájjal, érzékenységgel és
tehetséggel adta elõ a gazdag magyar dalirodalom reme-
keit a könnyûzenétõl a nótákig és az operettig. Humor és
egy szíves házigazda nélkül nincsen kellemes esti program.

A vidám hangulatot kedvelt színészeink a magyar közélet
paródiáit Agárdi László színmûvész biztosította. A mûvésze-
ket a szakma egyik „öreg rókája”, Budai Béla kísérte zongo-
rán. 

„Egyszer egy kislány nagyon meg-
betegedett. Mesélték neki, hogy ha
ezer darab darut hajtogat papírból, ak-
kor egyetlen kívánsága teljesül. A kis
beteg nekiállt és elkészítette az ezer
darab papírmadarat. Azóta ez az
origami, vagyis a mûvészi papírhajto-
gatás legfontosabb figurája.” Ezt a tör-
ténetet is meghallgathatták az óvodá-
sok az ovi galéria legújabb kiállításá-
nak megnyitóján, ahol az óvónõk által
készített origami figurákat tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Az egyesek sze-
rint Kínából, mások szerint Japánból

származó papírhajtogatás a felkelõ
nap országában ma tananyag. Elõse-
gíti a koncentráció és a kézügyesség
fejlõdését, pontosságra nevel mind-
amellett, hogy szórakoztat is. Kicsiben
ugyanezt teszik a bábolnai óvónõk is,
akik egyszerû technikák megismerte-
tésével kezdik a kicsik bevezetését az
origami mûvészetébe. Azt, hogy aztán
az alapoktól hová lehet eljutni, s mi
minden készíthetõ el papírból, meg-
nézheti mindenki, aki ellátogat az ovi
galéria legújabb tárlatára.  

bm

KONCERT
ANYÁÉKNAK

„Ami igazán értékes, az sohasem
hullik az ember ölébe” – nyilatkozta
Bánfi Csaba a közelmúltban rendezett
családi hangverseny kapcsán. A Bá-
bolnai Zene- és Mûvészeti Iskola igaz-
gatója ezt arra a kérdésre válaszolta,
hogy az ehhez hasonló szerepléseket
vajon mennyi munka elõzi meg. A ze-
neiskola gyakorlatában most már
rendszeres családi koncertek abból a
szempontból speciálisnak tekinthetõk,
hogy ezeknél a „publikum” nem csak a
kész produkciónak, hanem annak „ve-
rejtékes” elõkészítése, a hosszas gya-
korlásnak is részese. Ez azonban sem-
mit  sem von le a kis elõadók produk-
ciójának értékébõl, hiszen a legelfoga-
dóbb és legbarátságosabb közönség
elõtt próbálgatják zenész szárnyaikat.
Hogy mégis mikor célszerû tudásun-
kat megmutatva a pódiumra lépni? Az
igazgató erre így válaszolt: – Nincs er-
re recept. Amikor a zenélés öröme
meghaladja a vizsgadrukkot, akkor ér-
demes elõször a színpadra állni. 

S ha ez megtörténik, olyan lehetõsé-
gek nyílhatnak ki elõttük, mint Buza
Barna elõtt, aki szeptembertõl már a
budapesti zenei konzervatórium hall-
gatójaként indul Bábolnáról a profi ze-
nészi karrier felé.

,,FIZETEK FÕÚR’’

Elõzõ számunkban tévesen jeleztük a szocális étkezési térítési díjak mértékét. Ez helyesen a következõ: Egy fõre esõ jövedelem
alapján a szociális étkeztési díj az öregségi nyugdíjminimum 200%-a vagy annál több esetén 545,- Ft/fõ/nap, a nyugdíj 150-190%-a
között: 409,- Ft/fõ/nap, a nyugdíj 125-149 %-a között: 272,- Ft/fõ/nap, a nyugdíj 124%-a, vagy az alatt 136,- Ft/fõ/nap. A napi ellátást
nyújtó idõsek klubja térítési díja 1165,- Ft/fõ/nap, ott étkezés esetén ez étkezési térítési díjjal egészül ki.

Önkormányzati Híradó címû cikkünkben a MALE nevét pontatlanul írtuk, helyesen Magyarországi Arablótenyésztõk Országos
Egyesülete. Tévedésünkért az érintettektõl és az olvasóktól elnézést kérünk.
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A híradóból sokan értesülhettünk arról, ahogyan a Má-
tyás-templom harangjai a februárban a helyükre kerültek.
Azok viszont, akik április 12-én este az iskola mûvészeti ter-
mében összegyûltek a harangkészítés, harangdíszítés ku-
lisszatitkairól is képet kaphattak Szõnyi Endre jóvoltából.

A szobrászmûvész-restaurátor életútját a házigazda He-
lyes Jenõ festõmûvész ismertette a közönséggel. A hivata-
los verzió természetesen nem adott adalékot ahhoz, ho-

gyan került a pályá-
ra Szõnyi Endre. Er-
rõl maga az alkotó
mesélt nagy szere-
tettel. Elmondta,
hogy jó kezû, ám in-
kább focizni szeretõ
kisfiúként egy tanára
terelgette eltökélten
a mûvészi pálya felé.
Neki köszönhetõen
elõbb a szegedi mû-
vészeti szakközépis-
kola, majd a Magyar
Képzõmûvészeti Fõ-
iskola hallgatója lett.
Köztéri alkotásait or-
szágszerte megcso-
dálhatjuk Hódmezõ-
vásárhelytõl Zala-
egerszegig, de épp

így találkozhatunk nevével az általa restaurált épületek ese-
tében is. Most mégis arra a legbüszkébb, amit talán a leg-
kevesebben láthatunk majd: a Mátyás-templom legna-
gyobb harangja, a Krisztus-harang szobrászati díszítõ mun-
kájára. (Úgy hírlik: a templom harangtornyát az üzemeltetõk
megnyitják a nagyközönség elõtt is.)

A hívõ mûvész alkotásán jól ismert vallási szimbólumokat
jelenített meg. Így a töviskoszorút, a passiót jelképezõ gol-
gotavirágot, a szõlõindát, a megfeszített Megváltót, Máriát a
kisdeddel. Ezeket az elõadáson vetített fotókon mutatta
meg a jelenlévõknek.

A leginkább egy író-olvasó találkozó hangulatára emlé-
keztetõ beszélgetés végén a megjelentek kérdezhettek a
mûvésztõl. Õ pedig válaszolt õszintén, természetesen. Me-
sélt az alkotás néhol gyötrelmes folyamatáról, arról, hogy
leginkább szobrásznak érzi magát, és hogy kedvenc alap-
anyaga a fa és a kõ. Megnyugtatta a hitetlenkedõ jelenlévõ-
ket, hogy mindannyiunkban ott szunnyad a tehetség, csak
fel kell fedezni, s útjára kell engedni.

Bár a találkozó „A harangok Rómába mentek” címet vi-
selte – utalva ezzel a harangok nagypénteki elnémulására –
azért a résztvevõk azt érezték, a gigantikus templomi hang-
szerek tettek egy kis kitérõt a kedvünkért.

bm

LÁTHATATLAN
SZOBROK

,,A SZÍV HÚRJAI’’
Húsvéti koncertnek adott otthont a bábolnai protestáns

templom április 24-én délután. Bajtala Emese hárfamûvész
hangversenyét hallhatták az érdeklõdõk „A szív húrjai” cím-
mel. 

A mûvésznõ nyolcéves korában találkozott elõször hang-
szerével zenetagozatos általános iskolásként. Kezdetben
egy magasra tekert zongoraszék és sámli segítségével érte
csak el a hárfát. Ma viszont már koncerttermekben és ki-
sebb közösségek elõtt játssza Debussy, Ravel és kortárs
zeneszerzõk legszebb hárfadarabjait. Repertoárja az évek
során jelentõsen bõvült, így a komolyzenén kívül játszik ír,
tiroli, latin zenét, musicalt, sanzont, film- és popzenét is. Fi-
gyelemre méltó mûsora van a jazz és az 50-es évek ameri-
kai zenéjének világából is. Szívesen és sokat játszik családi
rendezvényeken, esküvõkön, fogadásokon, kiállítás meg-
nyitókon. 

Bábolnai koncertjének gerincét „A szív húrjai” címû CD-je
alkotta, ami szeretetrõl, szerelemrõl szól. Emellett játszott
Bernard André mûveibõl, valamint ízelítõt adott új CD-jének
számaiból, melyek az 50-60-as évek kávéházi és New
Orleans-i jazzklubok hangulatát idézték.

Húsvétkor hagyományos ajándéknak számít a csoki
nyuszi és a piros tojás. A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakiskola és Kollégium azonban idén húsvétkor egy
pótkocsis traktort kapott ajándékba. A 9 és fél millió fo-
rint összértékû jármû vételárához az IKR járult hozzá 5 és
fél millió forinttal. A munkagép a diákok tanistállóban
végzett tevékenységét könnyíti majd meg. Az iskola ta-
nulói és dolgozói köszönetüket fejezik ki Szaxon J. Attila
elnök-vezérigazgató, Nagy Lajos vezérigazgató-helyet-
tes, Janó Szabolcs gépértékesítési vezetõ uraknak a na-
gyon szép „húsvéti ajándékért”.
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„Életminõség javítása- négy utcát érintõ csapadékvíz elve-
zetés Bábolnán” címmel pályázatot nyújtott be a város még
2009-ben. A program keretében a Csekonics, a Nagyváthy,
az Újhelyi és a Kozma utcában csaknem 3300 méter hosszú-
ságban történt meg a csapadékvíz elvezetõ árokrendszer ki-
építése a hozzá tartozó homokfogó aknákkal, valamint hat
szívózsomb elhelyezésével. A projekt révén csökken a belvíz-
zel sújtott területen a lakóházak udvarának és pincéjének a
beázása és kiegyensúlyozottá válhatnak a terület vízháztartá-
si viszonyai. A mintegy 75 és fél millió forintba kerülõ invesz-
tíció az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg. A munka elkészült, a négy utca csapa-
dékvíz-elvezetését biztosító árokrendszer ünnepélyes átadá-
sát április utolsó csütörtökére idõzítette az önkormányzat. Az
ünnepségen Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyûlési
képviselõje és dr. Horváth Klára polgármester oklevelet adott
át a beruházásban közremûködõ vállalkozások képviselõi-
nek, valamint a polgármesteri hivatal ez ügyben érintett dol-
gozóinak.

Az óvodai, bölcsõdei
beiratkozásról

Április elején hirdettük meg a
2011/2012. nevelési évre történõ beirat-
kozásokat.

Ezen idõszakban, az óvodába 12 kis-
gyermeket írattak be a szülõk. Õsszel a
bölcsõdei csoportunkból 9 gyermek ke-
rül óvodába. Így 21 fõvel tiszta életkorú
kiscsoportot tudunk indítani szeptem-
bertõl, a kisóvoda épületében, az isko-
lát kezdõ nagycsoportosaink helyén.
Ebben az évben 26 óvodás gyerme-
künk kezdi meg õsszel iskolai tanulmá-
nyait.

2011. õszén, valamennyi óvodai ellá-
tásra jelentkezõnket az induló kiscso-
portban helyezzük el vegyes csoportja-
ink magas létszáma miatt. 

Az óvodába beiratkozó, leendõ gyer-
mekeink számára, tavalyi évtõl kezdve
lehetõséget biztosítunk az óvodai cso-
porttal, az óvónõkkel, gondozónõvel
történõ elõzetes ismerkedésre. Ezeket a
nyílt délutánokat augusztus utolsó heté-
ben szervezzük. Ekkor lehetõség nyílik
arra, hogy leendõ óvodásaink egy-egy
kellemes délutánt tölthessenek ismer-
kedéssel az óvodai csoportban szüleik-
kel együtt. A nyílt délutánok pontos ide-
jérõl az érintett szülõket a nyár folyamán
személyesen tájékoztatni fogjuk.

A bölcsõdei csoportba õsszel, a többi
gyermek óvodába kerülése után 5 kis-
gyermek marad. A következõ nevelési
évre 10 szülõ jelezte a bölcsõdei ellátás-
ra történõ igényét. Így 2011. õsztõl 15
gyermeket kell elhelyeznünk a 12 böl-
csõdei férõhelyen. 

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

NNééggyy  uuttccáábbaann  eeggyy  ccéélléérrtt

Az Örökség Országos Gyermek
Népmûvészeti Egyesület 2011. április
16-án rendezte meg Nagyigmándon, a
Megyei Gyermek Néptánc Fesztiválját,
melyen Bábolnát a Cseperedõk kicsi
és középsõ csoportja képviselte. 

Reggeltõl estig ropta a táncot a mû-
velõdési ház színpadán a közel 300 fõ-

nyi gyermeksereg, 4-tõl 14 éves korig.
Az együttesek igen színes bemutatóját
nézhette végig a kéttagú zsûri és a kö-
zönség. A fesztivál végén hirdettek
eredményt, amikor megtudhattuk,
mely csoportok jutottak tovább a Regi-
onális Fesztiválra. Ezután értékelés
volt a csoportok vezetõinek késõ estig.

A kicsi csoportunk, amelyet Szakál
Detti és Trescsik Hanna vezet, most
szerepelt elõször fesztiválon, és más
település színpadán is. Õket láthatóan
ez nem zavarta produkciójukban. Ki-
robbantak a színpadra, és önfeledten

játszották a megtanult koreográfiát.
Hatalmas vastapsot kaptak. A zsûri el-
ismerõen nyilatkozott a csoportról, és
tovább juttatta õket a május 21-én Aj-
kán rendezendõ regionális fesztiválra.

Sajnos a középsõ cseperedõsöknek
most nem sikerült továbbjutniuk. Vi-
szont a zsûri értékelése és a saját véle-

ményünk szerint is igen jól szerepeltek
táncos lábú gyermekeink. 

A zsûri döntése nem vette el a ked-
vünket a további „munkától”, hiszen
csoportunknak nem az az elsõdleges
célja, hogy ún. „versenyistállóként”
mûködjön. Számunkra sokkal fonto-
sabb, hogy a nálunk táncoló gyerme-
kek szeressék és a maguk tehetségé-
hez mérten jó színvonalon adják elõ a
magyar nép táncait és dalait, ismerjék
meg hagyományait, s mindezeken ke-
resztül egy jó közösség kovácsolód-
jon. Bors Erika és Török Sándor

Legkisebbjeink a legjobbak közt
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A Bábolnai Általános Iskola felsõs munkaközös-
sége elsõ alkalommal hirdetett meg tehetségkuta-
tó Ki mit tud? versenyt több kategóriában, 5-8. osz-
tályos tanulói részére. A gyerekek már hetekkel ez-
elõtt lelkesen tervezgettek, próbáltak, gyakoroltak.
Közben a pedagógusok is lázasan készülõdtek:
Tóth Zoltánné munkaközösség-vezetõ irányításá-
val igazi csapatmunka jött létre a zökkenõmentes
lebonyolítás érdekében. 

Három kategóriára jelentkeztek a versenyzõk. A hang-
szeres zenét sajnos csak két gyermek választotta (klarinét
és szintetizátor). Dal-ének kategóriában 7 produkció is elin-
dult. A mûfaji változatosság miatt nehezen összehasonlítha-
tó számokat látott a közönség: megzenésített verset, nép-
dalcsokrot és a fiatalok körében oly divatos rapp - zenét.

A legnépszerûbb kategória a tánc volt: a 6 produkcióban
16 tanuló vett részt. Úgy gondolom, hogy a táncban benne
van kicsiben a világ: érzelem, erõ, dinamizmus mind együtt.
Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne
tetszene a tánc. 

Valamennyi fellépõ közös jellemzõje volt, hogy mindany-
nyian szorosan kötõdnek a zenéhez. Victor Hugó mondta
egyszer: „A zene azt fejezi ki, amit elmondani nem lehet, és
amirõl hallgatni sem lehet. ”

Minden fellépõnk megmutatta tehetségét, személyiségé-
nek egy pici darabját. Olyan oldalról ismerhettük meg õket,
amelyrõl a hétköznapi életben ritkán nyílik alkalmunk.

Együtt töltöttünk és végig izgultunk két kellemes órát. 
A zsûri elnökeként arra biztatom a tanulókat, hogy legkö-

zelebb vers-próza-színdarab kategóriában is induljanak el
bátran. Biztos vagyok benne, hogy abban is sok tehetséges
gyermekünk van.

A versengés végén minden részt vevõ emléklapot és
édességet kapott. A legjobbaknak Peresztegi Gáborné
igazgatónõ oklevelet és ajándékot adott át. 

A DÍJAZOTTAK NÉV SZERINT:

HANGSZER KATEGÓRIA
1. Szabó Attila (6.b); 2. Szabó Netti (5.a)
DAL-ÉNEK KATEGÓRIA
1. Szabó Netti (5.a); 2. Molnár Kata - Szkók Ivett (6.b); 3.
Szabó Bence (8.a) - Kráz Barnabás (7.a); Különdíj: Horváth
Zoltán (6.a)
TÁNC KATEGÓRIA
1. Fekete Réka (6.b); 2. Kiss Fanni - Kovács Fanni - Paár
Petra - Németh Noémi (7.b); 3. Csillag Laura - Bozori Bian-
ka - Kelemen Kitti - Rózsahegyi Franciska (5.b)

Köszönöm a pedagógusoknak és a családtagoknak a fel-
készítõ és a szervezõ munkát. Valamennyi tanulónak gratu-
lálok. Köszönöm, hogy vállalták a megmérettetést és bizo-
nyították, hogy Bábolnán is születnek kis csillagok. 

Szabacsiné Szõke Edit
a zsûri elnöke

Bábolnán is születnek kis csillagok

Április 11-én a fenti címen tartott elõadást a Tal-
palatnyi Színház lelkes, az irodalom iránt elkötele-
zett csapata az általános iskola mûvészeti termé-
ben. A közönséget az iskola tanulói, pedagógusai
és a város érdeklõdõ lakói alkották. A több, mint
félórás József Attila verseibõl, levelezésébõl ösz-
szeállított mûsorban a nézõk hallhattak ismert s
kevésbé ismert mûveket a költõtõl.

A színház voltaképpen a 2005-tõl fogva, Almásfüzitõn tar-
tott, Szûcs József által vezetett egyhetes-tíznapos drámatá-
bor eredménye. Ezen táborban minden évben összegyûl-
nek a többségében Komárom-Esztergom megyében élõ
amatõr színjátszók, illetõleg színészpalánták, hogy egy hét
alatt egy darabot hozzanak létre. A társulat két tagja, Mátra-
házi Ferenc és Szûcs József évek óta járják az országot (és

ez szó szerint értendõ) irodalmi összeállításaikkal, rendha-
gyó tanóráikkal.

Miért Talpalatnyi Színház a nevük? Erre a kérdésre a kö-
vetkezõképpen adtak magyarázatot: A talpal ige származé-
ka, jelentése: egylépésnyi, nagyon kicsi. Számukra viszont
azt jelenti, hogy egy maroknyi fiatal összejön és színházat
csinál. Igazi színházat, még ha csak talpalatnyit (nagyon ki-
csit) is.

Olyan idõket élünk, amikor egy kis színház nagyobb cso-
dákat mûvelhet, mint egy kõszínház. Ehhez a próbálkozás-
hoz adott nekik helyet, bizalmat és nagyon-nagyon sok se-
gítséget az almásfüzitõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház. A
Talpalatnyi Színház mottója: Talpalatnyi helyen, talpalatnyi
társulatával, talpalatnyi csodákra szánva...

Az elõadók sajátos módon, a színpadi teret jól kihasznál-
va és a költõ mondanivalóját hitelesen közvetítve szereztek
irodalmi élményt a közönségnek.

Veresné Szkocsek Mária

Emlékmûsor a Költészet napján 

“...MINT ÜVEGEN ÁT...” 
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A Cseperedõk Néptánccsoport
április 23-án, immár tizedik alka-
lommal mutatta be önálló, két-
órás mûsorát a Szabadidõköz-
pont színpadán. Ez alkalommal
is mind a három csoport – kicsik,
középsõk, nagyok – ropta a tán-
cot. 

A kicsik és a középsõk két-két, a na-
gyok négy önálló koreográfiát mutat-
tak be. Ezeken kívül a múlt évi tatai
Márton Napi Szólótánc verseny részt-
vevõi és a Rojtos Együttes (állandó kí-
sérõzenekarunk) is szórakoztatta a
nagy létszámú, lelkes közönséget. Már
az elsõ számnál vastapssal jutalmaz-
ták a nézõk táncosainkat, mely a szín-
padon lévõkre „doppingként” hatott, s
az egész mûsor hangulatát megala-
pozta.

A programban Dunántúltól – Erdé-
lyig, több tájegységrõl szerepeltek ko-
reográfiák, mely a magyar táncok, ze-
nék és viseletek sokszínûségét mutat-
ták be. A nagyok elõadásában ma-
gyarországi és erdélyi román táncok is
szerepeltek, melyek tükrözik, az egy-
más mellett élõ népek kultúrájának
egymásra hatását. A kicsik fõként
gyermekjátékokból álló koreográfiáját,
vezetõik, Szakál Bernadett és Trescsik
Hanna állították össze, míg a közép-
sõk legújabb produkcióját Szedlacsek
Dóra és Szakál Máté alkotta meg, akik

szeptember óta oktatják elkötelezetten
ezt a csoportot.

A tánc önmagában is felemelõ, de a
megfelelõ színpadi háttér még jobban
emeli az elõadás színvonalát. Köszön-
jük Poprády Ildikónak és Sermesic Ma-
rikának – két lelkes anyukának -, hogy
ilyen széppé varázsolták erre a dél-
utánra a színpadot.

Végül, de nem utolsó sorban, köszö-
netünket fejezzük ki támogatóinknak -
Bábolna Város Önkormányzata; IKR
Zrt.; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft.; Bábolnáért Közhasznú Közalapít-
vány; Bábolnai Általános Iskola; Bá-
bolnai Televízió; TreF7 Bt.; Helydent

Kft.; MTM Desing Hímzõstúdió Kft.;
V.E.SZ. Kft.; Misztótfalusi Nyomdaipari
Kft.; Kisbábolna Lovasklub; Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szervezete; Dr.
Faragó Ügyvédi Iroda; Mátray – Ház
Kft.; Poprády Géza; és a MINDIG SE-
GÍTÕKÉSZ SZÜLÕK! –, akik nélkül a
Cseperedõk nem mûködhetne a jelen-
legi körülmények között és színvona-
lon.

Bízunk abban, hogy tíz – húsz, vagy
akár ötven év múlva is hasonló cikke-
ket olvashatnak a Bábolnai Fórum ol-
vasói a Cseperedõkrõl.

Bors Erika és Török Sándor
a Cseperedõk vezetõi

Tánclépésben a Dunától Erdélyig

Aranypatkó, Koccintó, Wesselényi utcai sörözõ, Bástya.
A vendéglátó egységeket kedvelõk számára egyik sem is-
meretlen fogalom. Év elejétõl viszont azoknak is érdemes
betérni ezekbe, akiket az alkohol nem, a helyi politika vi-
szont annál jobban vonz. A polgármester ugyanis ahogyan
ígérte, kéthavonta ellátogat egy-egy italozóba, hogy a ko-
rábbi gyakorlattal ellentétben – amikor is a polgármesteri hi-
vatal épületében tájékoztatta Bábolna ügyeirõl a lakossági
fórumra érkezõk keveseket – oldottabb, kicsit fesztelenebb
hangulatban válaszoljon a megjelentek fõként a település-
részt érintõ kérdéseire. Legutóbb április elején tartott kihe-
lyezett fórumot dr. Horváth Klára a Bástya sörözõben. A pol-
gármester és a résztvevõk szerint jó hangulatú rendezvé-
nyen az idei fejlesztési tervek (költségvetés, szakellátás kér-
dése, fürdõprojekt, mentõállomás építése) mellett speciáli-
san az e városrészben élõket foglalkoztató témák – a hulla-
dék-elhelyezés kérdése, a porták rendezettsége, a Mezõ
Imre utcai járdafelújítás szükségessége – is napirendre ke-
rültek. Újdonságként szó esett a 200 éves Bábolna Alapít-

ványról, amellyel kapcsolatban dr. Horváth Klára elmondta:
a pénzt idén is nyugdíjasokra, az ösztöndíjas diákokra kí-
vánják fordítani. Emellett, a dr. Burgert Róbert által életre hí-
vott alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint, a letétbe
helyezett 100 millió forint egy meghatározott nagyságú ho-
zamát az 1989-ben jubileumi oklevéllel jutalmazott dolgo-
zóknak juttatják. 

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ
HOSSZÚ LÉPÉSSEL
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Zsebsárkányról tudnotok kell, hogy
kedvenc szórakozása az esti röpködés
volt a vár tornya körül.

Mai körútja közben azon elmélkedett,
hogy miért nincs királylány a palotájá-
ban. 

– A királylányok tulajdonképpen
idegesítõek. Folyton tejbegrízt követel-
nek, nyafognak és csipkés bugyogóju-
kat velem akarják vasaltatni. Alig várom,
hogy a királyfiak elvigyék õket. Bár kissé
nehezemre esik halott sárkánynak tettet-
ni magam. 

Ha viszont nincs királylány, unatko-
zom. Feleslegesen vettem a vasalót a
boszorkányoktól. Gondolatait a közelgõ
vihar sem zavarta meg. Az Óperencián
Túli Fergeteges Forgószél – ami gyakran
fenyegetett errefelé – hirtelen magával

ragadta. Zsebsárkány elvesztette eszmé-
letét. Egy jókora homokgombóc ébresz-
tette fel, ami fejbe kólintotta. Ájulásából
feltápászkodva különös ruházatú királyfi-
ak csatájában találta magát. Vajon me-
lyik király lányáért folyik a harc? 

Azonnal megállapította, ki a vezér.
Odarepült az ifjak által Bokának nevezett
úrhoz: 

– Bocsánat, tudna egy kis tüzet adni?
– Nem dohányzom – mondta a neki

háttal álló Boka. 
– Én sem. Csak kialudt a torokpara-

zsam – szólt vissza udvariasan Zsebsár-
kány.

Boka megfordult, s ijedtében megtán-
torodott. 

– Egy sárkány!! Bizonyára a Vörös-
ingesek küldték! Csel!

– Semmi közöm az ön által említett
személyekhez. A segítségemet szeret-
ném felajánlani egy kis tûzért cserébe. 

Boka rémülten mutatott a tót kunyhója
felé: 

– Arra! Neki! Pipázik! Van tüze! 

A nekividámodott Zsebsárkány köszö-
netet mondott, majd berepült a kunyhó
ajtaján. A tót õt megpillantva azonnal le-
mondott az alkoholtartalmú italok élveze-
térõl. A sárkány egészben lenyelve a
gyufás dobozt kiszolgálta magát, majd
lángcsóvákat böffentve kiröppent az ab-
lakon. 

Ígéretét megtartva Boka seregéhez
szegõdött. Addig röpködött a Pásztorok
feje körül, míg azok azt sem mondták, „
einstand”, és szégyenszemre elmene-
kültek. 

Áts Feri kétségbeesetten kiáltott fel: 
– Csak Molnár Ferenc meg ne tudja! 
Mire Zsebsárkány megkérdezhette

volna, hogy ki az, újra jött az Óperencián
Túli Fergeteges Forgószél. Visszaröpítet-
te vára tornyának csúcsára. 

– Igazán kérhettem volna attól a Mol-
nár Ferenctõl egy királylányt! – ásította,
majd elaludt. 

Összeállította: 
Veresné Szkocsek Mária

Veres András:

Zsebsárkány
a Pál utcában

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó !
Ismét itt a május, az év talán legszebb hónapja. A természet csodálatos színpompát ölt. E hónap elsõ vasárnapján kö-

szöntjük az édesanyákat, május utolsó vasárnapján ünnepeljük a NEMZETKÖZI GYERMEKNAPOT. A nap célja, hogy felhív-
ja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.

Ezért most gyermek szerzõ meséjét választottam a rovatba, amelynek az érdekessége, hogy egy meseíró pályázatra író-
dott. A meséknek kapcsolódniuk kellett A Pál utcai fiúk címû regényhez. Íme, az egyik legsikeresebb alkotás.

Pákolitz István

Anyámnak
Hogyha virág lennék,  
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengõ dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüst holddal,
beragyognám életedet csillagokkal.

Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes
dalt fütyülõ csöpp rigócskád,
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.

A legédesebb
Egyetlen földi szónak sincs éde-

sebb csengése, mint ennek az egy-
nek: Anya.

Néz téged, megtanít beszélni, ne-
vetni, szeretni, óv, véd. Betegséged
alatt ápol, gyógyít.

Tejét adja, mikor kicsinyke vagy,
kenyerét, midõn nagy vagy, az életét
mindig.

Akinek azt mondod: Anyám. És aki
neked azt mondja: gyermekem.

Az anyaságot nem lehet szavakba
önteni igazán, az anyaságot érezni
kell.

Anyának lenni kicsit olyan, mint
szerelmesnek lenni. Anyának lenni
olyan, mintha ajándékba kapnád a
holdat, de mégsem tudsz vele mit
kezdeni.

„Anyának lenni a legcsodálato-
sabb dolog a világon”.

Soha ne hagyjuk magukra õket, fi-
gyelmünkkel, szeretetünkkel, gon-
doskodásunkkal legyünk hálásak
egész életükben.

„Megvan az  az egy szó
Amire úgy vágytam
„Édesanyám” - ebben
Mindent megtaláltam.”    

Hérics Józsefné
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Az elmúlt években a növekvõ energiaárakkal párhuzamo-
san egyre többször hallhattunk az energiatakarékosság
fontosságáról, hiszen az ilyen jellegû beruházásokkal akár
felére-harmadára is csökkenthetõ egy lakás havi energia-
költsége. Valljuk be, mi is jobban odafigyelünk ezekre a hí-
rekre, és egyre többen keressük a megfizethetõ – és persze
minél gyorsabban megtérülõ megoldásokat.

Hazánkban az elfogyasztott energia közel 40 %-át a la-
kosság használja fel, ennek is több, mint kétharmadát az
épületek fûtésére és a meleg víz elõállítására fordítjuk. Egy
átgondolt felújítással pedig 40-50%-os energia-megtakarí-
tás könnyedén elérhetõ – elsõsorban a külsõ-belsõ hõszi-
geteléssel, a külsõ nyílászárók cseréjével, illetve a fûtési
rendszerek korszerûsítésével. Ezek a legelsõ és leghatéko-
nyabb lépések, de tovább csökkenthetjük az energiafel-
használást a megújuló energiaforrások, a napelemek, hõ-
szivattyúk használatával is. Mindez azonban komoly költ-
séggel jár, nem kétforintos beruházásról beszélünk. Ezt pe-
dig önerõbõl csak kevesen képesek megoldani, a bankhi-
telek drágák, a pályázati lehetõségek pedig korlátozottak,
hiszen a lakosság számára az elmúlt években többnyire
csak panelházak, társasházak felújítására nyílt pályázati le-
hetõség, a források pedig végesek voltak. Ezek közül a pá-
lyázatok közül is a korábbi Panelprogram, majd a 2008-ban
kiírt energiatakarékossági pályázat, a Zöld Beruházási
Rendszer (ZBR) programjai már kifutottak, tavaly pedig
nem jelent meg új pályázati lehetõség – még a panelben la-
kók számára sem. Idén a sokak által várt Új Széchenyi Terv-
ben van ugyan lehetõség energiatakarékossági felújításra,
ám erre csak vállalkozások, közintézmények pályázhatnak,
magánlakások és lakásszövetkezetek nem. 

Vannak kormányzati ígéretek, miszerint a szén-dioxid
kvóták értékesítésébõl szeretnék megteremteni a progra-
mok folytatásához szükséges forrásokat, és az év folyamán
lesznek újabb pályázatok is, de konkrétumok eddig nem
hangzottak el. Pedig a családi házak felújításának fontossá-
ga számokban is mérhetõ!

Eddig láthatóan a panelépületekre irányult a figyelem,
ami messze nem arányos a magán-lakásállomány belsõ
szerkezetével. Az Energiaklub nevû civil szervezet adatsora

szerint a hazai háztartások 66%-a családi házban, 20%-a
nem panel társasházban lakik, és csak 14%-a él panelépü-
letben. Ezzel szemben átlagosan a lakások 24%-a hõszige-
telt, miközben a legnagyobb, 39%-os arányban a panella-
kásokat hõszigetelték. Pedig a családi házak felújítási támo-
gatásával huszonhatszor több energiafogyasztást lehetne
megtakarítani, mint a panelekével, és hétszer annyit, mint a
társasházakéval.

A drasztikusan csökkenõ energiaköltség pedig csökkenõ
szén-dioxid kibocsátást eredményez – ami azt jelenti, hogy
a takarékosság közvetlen nyertese mellett közvetve ha-
szonélvezõje az egész társadalom. Így okkal bízhatnánk
abban, hogy a jövõben akár a ZBR programokon belül,
akár más hazai forrásból, de lesznek pályázati lehetõségek
is. Kérdés, hogy mikor?

Tervezni, gondolkodni persze lehet, és kell is, de jó tudni,
hogy ezek a források – ha lesznek –  minden bizonnyal kor-
látozottan vehetõk igénybe. Mivel nem ismerjük a terveket,
így csak a korábbi pályázatok tapasztalatait tudjuk megosz-
tani, de nagy valószínûséggel hasonló feltételekre lehet
számítani:

–  Korábban a felvehetõ támogatás mértéke jellemzõen
15-30 százalék körül mozgott (bár utoljára már akár 50 szá-
zalék is elérhetõ volt), összege pedig lakásonként néhány
százezer forintra rúgott.

–  Alapvetõen a nyílászárók cseréjét, falak utólagos hõszi-
getelését, a fûtésrendszer korszerûsítését, más esetben iz-
zók vagy háztartási gépek cseréjét támogathatják, eseten-
ként némi megújuló energiás beruházáshoz kötve. 

Az idõ viszont pénz. Ha van lehetõségünk, és kis megta-
karított pénzünknek keresünk helyet, akkor pályázattól füg-
getlenül is érdemes elgondolkodnunk az energiatakarékos-
sági felújításokban, hiszen a késõbbi megtakarítások biztos
„bevételt” jelenthetnek. 

Következõ számainkban a finanszírozási lehetõségek, a
megújuló energiaforrások bemutatása és a felújítási lehetõ-
ségek feltérképezése mellett egyszerû otthoni praktikákat is
be szeretnénk mutatni, hiszen egy kis odafigyeléssel is ko-
moly megtakarítás érhetõ el.

A JÖVÕ AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGÉ

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Tisztelt Adófizetõk!

Mint minden évben, így idén is rendelkezhetünk személyi jövede-
lemadónk 1%-áról! 
Ha Ön is fontosnak tartja Bábolna további fejlõdését, a helyi okta-
tás támogatását, a közbiztonság növelését, akkor kérjük, szemé-
lyi jövedelemadója 1%-ával támogassa Bábolna közhasznú alapít-
ványait:

Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány – 18614598-1-11
„Iskolánkért” Közhasznú Alapítvány – 19151063-1-11

Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület 
– 18616916-1-11 

Bábolnai Borbarátok Egyesülete – 18618200-1-11
Ölbõ–tavi Aranyhal Horgász Egyesület – 18614488-1-11

Ne feledje, május 20-ig rendelkezhet az SZJA 1%-áról! Itt a lehe-
tõség, hogy Ön is támogassa, segítse Bábolnát! Együtt többre
megyünk! Bábolna Város Önkormányzata

Köszönjük Bábolna Város képviselõ-testületének
a Bábolnai Íjászok Baráti Egyletének nyújtott támo-
gatást. Ezen összegbõl polifoam vesszõfogókat vá-
sároltunk.

Tisztelettel: BIBE
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Könyvtárunk a nyilvános
könyvtárak jegyzékében szerep-
lõ, általános gyûjtõkörû könyvtár.
Szeretettel várja régi és új olva-
sóit!

Gyûjteménye: könyvek, folyóiratok,
CD-k, CD-ROM-ok és DVD-k

A könyvtár a gyûjteményét a lakos-
ság általános tájékozódásához, mûve-
lõdéséhez, tanulásához, az igényes
szórakozáshoz a nyitvatartási idõben
rendelkezésre bocsátja.

Dokumentumokhoz való hozzáférés
módjai: helyben használat, kölcsön-
zés, könyvtárközi kölcsönzés eredeti-
ben  vagy másolatban, interneten ke-
resztül.

A kölcsönzés szabályai:
kölcsönzési határidõ: 1 hónap; köl-

csönözhetõ könyvek száma: 1-5 db
A kölcsönzési határidõ személyesen

vagy telefonon meghosszabbítható.
A kölcsönzõ anyagilag felel a doku-

mentumok megrongálásával vagy el-
vesztésével okozott kárért.

Könyvtárközi kölcsönzést igénybe-
vevõ olvasóinknak 2011-tõl a vissza-
küldés postai díját kell fizetniük a szol-
gáltatás igénybevételéért.

2011-tõl  CD-k, CD-ROM-ok és DVD-
k helyben használata és kölcsönzése a
beiratkozott olvasóink részére lehetsé-

ges. Kölcsönzési határidõ ezeknél a
dokumentumoknál: 1 hét

Elvihetõ: 3 db/fõ
A könyvtár dokumentumainak hely-

ben történõ használata minden látoga-
tónak, beiratkozástól függetlenül in-
gyenes.

Térítésmentes szolgáltatások:
könyvtárlátogatás, könyvtár helyben
használata, állományfeltáró eszközök
használata, információ a könyvtár és a
könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Térítésköteles szolgáltatások:
internet használat (400 Ft/óra), fény-
másolás (20 Ft/A-4-es lap), nyomtatás
(30 Ft/fekete-fehér A-4-es lap), könyv-
tárközi könyvek visszapostázása (580
Ft/db)

Egyéb szolgáltatás: 
Könyvvásár ajándékba kapott köny-

vekbõl (100 Ft/db)

A könyvtár helyet biztosít  különbözõ
helyi szervezetek megbeszéléseinek

A könyvtár folyóiratai és napilap-
jai: Amelie (Fürge Ujjak utódja), 24
ÓRA, Bravó, Csodaceruza, Édes
Anyanyelvünk, Élet és Tudomány,  Ide-
ál, Iskolaszolga, Komárom-Esztergom
Megyei Hírlap, Lakáskultúra, Lovas
Élet,  HVG, Népszabadság, Nõk Lapja,
Oktatási és Kulturális Közlöny, Prakti-
ka, Természetbúvár,  Tappancs Suli,
Tücsök, Story Magazin, Korunk, Alföld,
Forrás, Magyar Napló, Tiszatáj,
Kalligram, Moldvai Magyarság, Szé-
kelyföld, Szépirodalmi Figyelõ, Eszmé-
let, Prágai Tükör, Mozgó Világ,  Éle-
tünk

A Bábolnai Fórum évfolyamonként
bekötött példányai 1993-tól állnak az
olvasók rendelkezésére.

Hívjuk és várjuk olvasóinkat a könyv-
tár rendezvényeire is, melyekrõl a kép-
újságon keresztül és plakátok segítsé-
gével adunk hírt.

Tájékoztatom látogatóinkat, hogy
valószínûleg nagy érdeklõdés fogja kí-
sérni az õszre tervezett programunkat,
melyen Levente Pétert látjuk vendégül.

Nézzenek be hozzánk, érdemes!

Benis Piroska, könyvtáros

Nyitva tartás:
kedden 11.00 – 15.00
szerdán 14.30 -  17.30
csütörtökön 11.00 – 15.00
pénteken 14.00 – 17.00

Március 5-én több éves hagyományként, összevont
szülõi értekezletet tartottunk óvodánkban, az õsszel isko-
lát kezdõ gyermekeink szülei számára. 

A szülõi értekezleten részt vett az iskola képviseletében,
Peresztegi Gáborné igazgatónõ, Tanos Lászlóné igazga-
tóhelyettes, Pillérné Fekete Andrea alsós munkaközösség
vezetõ, valamint Slániczné Schmidt Irén a leendõ elsõ
osztályos tanítónõ. A szülõi értekezleten a szülõk nagy lét-
számban vettek részt.

A rendhagyó szülõi értekezlet elsõ felében dr. Kiss Ka-
talin, településünk gyermekorvosa tájékoztatta a szülõket
az iskoláskorban elõforduló kötelezõ egészségügyi szûrõ-
vizsgálatok rendjérõl, a kötelezõ és térítés ellenében kér-
hetõ védõoltások lehetõségérõl.

Az elõadást követõen az iskola igazgatója adott tájékoz-
tatást az idei év elsõ osztályának szervezési lehetõségei-
rõl. Az elmondottak alapján elõre vetítette, hogy mivel

óvodánkból 25 gyermek kezdi meg tanulmányait az elsõ
osztályban, - ha lesz még más településrõl beiratkozó -
valószínûleg sikerül két elsõ osztályt indítani. Ebben az
esetben az egyik osztály hagyományos módszerrel, a má-
sik az elõzõ években népszerû, iskolaotthonos formában
indul. Az azóta megtörtént iskolai beiratkozás ezt a re-
ményt meg is erõsítette.

Nagycsoportosainknak az elõttünk álló idõszakban kü-
lönbözõ találkozási lehetõségek megszervezésével igyek-
szünk megkönnyíteni az iskolába való átmenetet. Május
hónapban az elsõs tanító néni egy órában ismerkedni ér-
kezik gyermekeinkhez az óvodai csoportba, majd az
óvónénik kísérik át nagycsoportosainkat az iskolába, ahol
részt vehetnek egy tanítási órán.

Bízunk benne, hogy ezen alkalmakkal sikerül óvodása-
ink zökkenõmentes iskolai beilleszkedését elõsegíteni.

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

„A könyvtár egy csoda. Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, lépj oda a könyves-
polchoz, csak kövesd megérzéseid. A könyv a válasszal ott vár majd rád!”

Lucien del Mar

K Ö N Y V T Á R I  H Í R E K
Könyvtári beiratkozási díj:
- tanulók16 éves korig, pedagógu-

sok, 70 éven felüliek: ingyenes
- 16 év feletti diákok, nyugdíjasok, 

GYES-en lévõk, munkanélküliek:
500,-Ft/év

- aktív dolgozók: 1000,-Ft/év
A könyvtári beiratkozás egy naptári
évre szól.

Beiskolázási szülõi értekezlet az óvodában
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„Iskolás leszek”
A 2011/2012-es tanévre a

leendõ elsõ osztályos kis-
diákjaink beíratását április 18-
án és 19-én tartottuk a Bábol-
nai Általános Iskolában.

Az április 5-én az óvodában
tartott beiskolázási szülõi érte-
kezleten egy elsõ osztály
megszervezésének lehetõsé-
gét vázoltuk fel a szülõknek. A
most már 3 éve pozitív tapasz-
talatokkal mûködõ iskolaott-
honos formát javasoltuk, ahol
két tanító foglalkozik a gyere-
kekkel. Az iskolaotthon szer-
vezésével együtt jár, hogy dél-
elõtt és délután is vannak taní-
tási órák, így a gyerekek 4
órakor távozhatnak az iskolá-
ból, viszont a napi iskolai tevé-
kenység során teljes mérték-
ben felkészülnek a következõ
tanítási napra.

A beiratkozó tanulók maga-
sabb létszáma két osztály in-
dítását teszi lehetõvé mivel
összesen 30 kisdiák kezdi
meg szeptembertõl tanulmá-
nyait intézményünkben. (Az
iskolaotthonos mellett hagyo-
mányos osztályt is indítunk.)

A két oktatási forma elõnye-
it és hátrányait mérlegelve a
szülõk munkájuknak, elfoglalt-
ságuknak megfelelõen vá-
laszthatnak a lehetõségek kö-
zül aszerint, hogy gyermekük
számára, melyik a legkedve-
zõbb megoldás. 

A két osztály kialakításánál
törekszünk a szülõk igényei-
nek kielégítésére, miközben a
létszámarányos osztályok lét-
rehozását is szem elõtt kell
tartanunk.

A leendõ elsõsök egyik taní-
tója Slániczné Schmidt Irén
tanítónõ lesz. A további két
pedagógus személyérõl a kö-
zeljövõben intézkedünk. Kö-
szönjük a szülõknek, hogy
ránk bízzák gyermekeiket, mi
pedig igyekszünk jó feltételek
mellett oktatni, hogy kisiskolá-
saink megtanuljanak írni, ol-
vasni, számolni. További lehe-
tõségek biztosításával igyek-
szünk az érdeklõdõ tanulók
tudásvágyát kielégíteni, prog-
ramok szervezésével pedig el-
érni azt, hogy diákjaink jól
érezzék magukat iskolánk-
ban.

Peresztegi Gáborné

SEGÉLYVONALAK
Országos Kríziskezelõ és Információs 
Telefonszolgálat 80/20-55-20 (ingyenes)
családon belüli erõszak – kiszolgáltatott helyzet –  bántalmazás, megalázás

Kék Vonal Gyermek- Ifjúsági Telefonszolgálat 80/505-000 (ingyenes)
Problémával küzdõ gyermekek esetén

Rendõrség Bûnmegelõzési Szolgálata
Telefontanú 80/555-111 (ingyenes)
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010. december 31.

Adatok: ezer Ft-ban
Elõzõ Elõzõ Tárgy

M E G N E V E Z É S idõszak idõszak idõszak
módosításai

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) 4 553 0 999
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 4 053 999
III. Befektetett pénzügyi eszközök 500 0
B. FORGÓ ESZKÖZÖK (I+II+III) 132 041 0 131 444
I. Készletek
II. Követelések
III. Ér tékpapírok
IV. Pénzeszközök 132 041 131 444
C. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 5 361 1 402
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:

(A+B+C) 141 955 0 133 845

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. SAJÁT TÕKE (I+II+III+IV+V+VI) 140 486 0 132 119
I. Induló tõke/Jegyzett tõk 500 500
II. Tõkeváltozás 133 838 140 985
III. Lekötött tar talék
IV. Értékelési tar talék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

(Közhasznú tevékenységbõl) 5 317 -13 092
VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási  

tevékenységbõl 831 3 726
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II) 470 0 1 376
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövidlejáratú kötelezettségek 470 1 376
G. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 999 350
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

(D+E+F+G) 141 955 0 133 845

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány részletes 
eredmény kimutatását az érdeklõdõk megtekinthetik

a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján
vagy a város honlapján (www.babolna.hu.).

Régi/új dán kapcsolat
Március végén, sok év után ismét küldöttség uta-

zott Dániába, Bábolna testvértelepüléséhez, hogy
a jövõbeli együttmûködés lehetõségeirõl tárgyal-
jon. Az utolsó bábolnai látogatás óta nagy jelentõ-
ségû változások következtek be a dán önkormány-
zati rendszerben, és ez a változás érintette a test-
vérvárost, Ardent is.

A dán önkormányzati reform eredményeképpen a 8 ezer
fõs Arden 2007-ben elvesztette önállóságot és része lett
egy egységes 43 ezer fõs, öt nagy településbõl álló önkor-
mányzatnak, Mariagerfjordnak.

Szerencsére Mariagerfjord polgármesterének Arden ko-
rábbi polgármesterét, Hans Christian Maarupot választották
meg, aki azelõtt már többször járt Bábolnán, így számára
nem volt újdonság és ismeretlen a bábolnai kapcsolat.

Maarup polgármester úrral folytatott megbeszéléseken a
városunkkal való testvérkapcsolat jövõjén túl szóba került
többek közt a dán önkormányzati reform, amelyrõl prezen-
tációkat is tartott a mariagerfjordi önkormányzat jegyzõje és
aljegyzõje.

Bábolna és az immár Arden utódjának tekinthetõ
Mariagerfjord közötti kapcsolat vonatkozásában bíztató a
jövõ, hiszen dr. Horváth Klára és Hans Christian Maarup
megállapodtak abban, hogy kulturális, mûvészeti téren kí-
vánják a települések közötti viszonyt erõsíteni. A két város
polgármesterének szándéka szerint évente egy alkalommal
mûvészeti csoport utazna Bábolnára, illetve Mariagerfjord-
ba, amelyet megelõzõen egy dán delegáció érkezne idén
vagy a jövõ évben Bábolnára.

Az elsõ sorban: Niels Hojgaard (jegyzõ), Tavasziné Horváth
Ilona (pénzügyi csoportvezetõ), Hans Christian Maarup (pol-
gármester), Kocsis Gábor (jegyzõ) A második sorban: dr.
Horváth Klára (polgármester), Heine Sveistrup Jensen
(konzul), Jorgen Basballe (aljegyzõ)

Akikre büszkék lehetünk
Április hónapban rendezték Tatabányán a Bendegúz

Anyanyelvi Verseny megyei fordulóját.
Az iskolai forduló után 17 tanulónk vehetett részt a maga-

sabb szintû megmérettetésen. 
Eredmények: 1. hely Vida Tamás 3. b; 3. hely Soós Gá-

bor 5. a; 6. hely Bozori Péter 3. b; 8. hely Szabó Attila 6. a.
Az Apáczai Kiadó is hirdet több fordulós tanulmányi ver-

senyeket általános iskolásoknak. 
Az alsó tagozatosok csapatversenyben, míg a felsõsök

egyénileg indulhatnak. A tanév folyamán 3 alkalommal kell
írásbeli feladatokat megoldani a diákoknak, majd a legjob-
bakat meghívják az országos döntõbe. 

Iskolánkból ebben az évben a 3. osztályosok csapata –
Bozori Péter, Czefernek Dorka, Vida Tamás – megnyerte az
országos döntõt, Pillér Attila 6. a osztályos tanuló a buda-
pesti megmérettetésen a 32. helyet szerezte meg.

Gratulálunk tanítványainknak!

Veresné Szkocsek Mária

BÁBOLNAI BÚCSÚ
2011. MÁJUS 22-ÉN

a Kereskedõ udvar melletti területen
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 15. –  Vasárnap 11 óra
MÁJUS 22. –  Vasárnap 11 óra
MÁJUS 29. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   2. –  Csütörtök (Áldozócsütörtök) 17 óra
JÚNIUS 5. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 12. –  Vasárnap (Pünkösdvasárnap ÚRVACSORA) 11 óra
JÚNIUS 13. –  Hétfõ (Pünkösdhétfõ) 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 idõpontokat 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://biol-
ka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁJUS 15. 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. MÁJUS

1-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Isten irgalmasságának vasárnapja 10.45 órakor szentmise

8-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvét 3. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
15-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvét 4. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
22-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvét 5. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
29-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvét 6. vasárnapja 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

ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA

a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Központja

elõtti parkban

2011. június 4. 17:00 óra
• Összetartozás Emlékmûve 

megkoszorúzása, megemlékezés

• kb. 17:30-tól ünnepi mûsor a

Kamaraszínházban

• szeretetvendégség

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

VI. Eva Rhodes
KUTYA SZÉPSÉG- 

ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY

Helyszín: Szabadidõközpont elõtti tér

Idõpont:  2011. május 14. 15 óra

Nevezési díj: 300,- Ft (az összegyûlt nevezési díjjal
a GYÖK a komáromi Rex állatotthont támogatja!)

Nevezés: a helyszínen 15.00 óráig.

Díjazás: a legszebb és legügyesebb kutyusok
és gazdáik értékes jutalomban részesülnek!

Gyere el, hogy a Te négylábúd legyen
Bábolna legszebb és legügyesebb kutyája!

Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat



Tekecsapatunk az NB I-es baj-
nokság utolsó fordulóiban heroi-
kus küzdelmet folytatott azért,
hogy elkerülje a kiesést. Minden
egyes mérkõzésen úgy léptek
pályára, hogy az sikert hozzon
számukra.

A felelõsség azonban túl nagy terhet
jelentett a játékosoknak, és hiába telje-
sítettek náluk felkészültebb csapatok
ellen jól, ha az ellenfél éppen kitûnõ
formában épp akkor dobott pályacsú-
csot. Mindez magyarázatnak tûnik,
mégis fontos ebben a sportágban,
ahol nem feltétlenül a fizikai erõnlét, a
megszerzett tapasztalat, hanem a pil-
lanatnyi idegállapot döntheti el a mér-
kõzéseket. A legtöbb NB I-es csapat
játékosaihoz viszonyítva a mi legénye-
ink hobbiból, a sport szeretetéért mû-

velik ezt a sportot munkahelyi elfoglalt-
ságaik mellett. 

Ezért tisztelet és megbecsülés illeti
õket, hiszen néhány éve még a legala-
csonyabb osztályból kezdtek el felka-
paszkodni, és lám, most a hazai baj-
nokság második osztályában játszot-
tak már. Erejük kissé fogytán volt a
szezon végére, de ismerve a fiúkat és
Skuba István szakosztályvezetõt, töret-
len erõvel folytatják, még ha egy osz-
tállyal lejjebb is kerülnek.

Hangyányi remény azonban maradt
a további NB I-es szerepléshez. Május
derekán ugyanis a tekézõk szövetsége
országos közgyûlést tart, ahol a csa-
patok számáról is döntenek. Skuba Ist-
ván szerint, amennyiben bõvítik a lét-
számot – márpedig erre komoly esély
van – a Bábolna SE (BSE) tekézõi az
NB I-ben folytathatják szereplésüket.

Felnõtt játékosaink a bajnokságot a
tizedik helyen zárták tíz ponttal, meg-
elõzve  a Horváth  TKSE  együttesét.
Ifijeink viszont komoly meglepetést
okozva ellenfeleiknek az elõkelõ ne-
gyedik helyen végeztek, ezzel is elõre-
vetítve Bábolna tekesportjának jövõjét.

EREDMÉNYEK (felnõtt csapat):

Bábolna SE – Mosonmagyaróvári TE
2 : 6 (2988 : 3157)
A BSE játékosai: Morvai Gábor 478 fa,
Balogh István (Barányi Ferenc) 478
fa, Szilágyi András 518 fa, Balom Sán-
dor 518 fa, pf., Horváth Péter 501 fa,
Végh Jácint 495 fa, pf.
Soproni Sörgurítók SE – Bábolna SE
7 : 1 (3360 : 3040 )
A BSE játékosai: Barányi Ferenc 486
fa, Balogh István 534 fa, Körmendi Im-
re 495 fa, Balom Sándor 503 fa, Végh
Jácint (Bujáki József) 469 fa, Horváth
Péter 553 fa, pf.

EREDMÉNYEK (ifjúsági csapat):

Bábolna SE – Mosonmagyaróvári TE
4 : 0 (995 : 985)
A BSE játékosai: ifj. Horváth Péter 494
fa, pf., Körmendi Imre 501, pf.
Soproni Sörgurítók SE – Bábolna SE
0 : 4 (995 : 1038)
A BSE játékosai: ifj. Horváth Péter 537
fa, pf., Burián Dávid 501 fa, pf.

Labdarúgóink a Tát elleni sikeres mérkõzést követõ-
en öt meccset játszottak, hármat idegenben, kettõt
pedig hazai pályán. Sajnos ezúttal nem tudunk sike-
rekrõl beszámolni annak ellenére, hogy focistáink he-
lyenként még az ellenfél oroszlánbarlangjában is jól
teljesítettek – mármint ami a játék képét illeti. Fura,
hogy több találkozón az utolsó utáni, tehát a hosszab-
bítás perceiben ítéltek ellenünk vitatható tizenegyest,
vagy éppen a játékvezetõ által fújt háromperces hosz-
szabbítást követõ nem jelzett negyedik percben
egyenlíthetett az ellenfél. Együttesünk a tabella alsó
régiójába csúszott, a tizenegyedik helyrõl várja a foly-
tatást.

EREDMÉNYEK:
Bana Kinizsi SK – Bábolna SE 2 :1 (ifi 0 : 22)

Bábolna SE – Kecskéd KSK 2 : 3 (ifi 1 : 1)
Ácsi Kinizsi SC – Bábolna SC 3 : 2 (ifi 0 : 2)

Bábolna SE – Tardosi FC 2 : 2 (ifi 5 : 0)
Zoltek Nyergesújfalu SE – Bábolna SE 0 : 0 (ifi 1 : 0)
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TEKE NB I. 

Halvány esély a bennmaradásra

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

A hosszabbítás percei
sújtanak le ránk

Asztalitenisz Bajnokság

Huszonötbõl tizennégy
Sportcsarnokunkban immár negyedik alkalommal került

megrendezésre a Házi Asztalitenisz Bajnokság, melyet három
évvel ezelõtt indított útjára Szilágyi Ágnes az intézmény gondno-
ka. Ezúttal a helyi ping-pongozókon kívül Banáról, Budapestrõl,
Kisigmándról, Sopronból, Tatáról, Tárkányból neveztek a
versenyre hat kategóriában.

Eredetileg huszonöten indultak volna, de sajnos a verseny
kezdetére tizennégy pingpongozó volt, aki vállalni tudta a meg-
mérettetést. Természetesen itt nem vérre menõ küzdelmek foly-
tak, de minden induló a legjobbat szerette volna nyújtani. Ez a
szombat délelõtt kellemes, jó hangulatban telt. Akiknek ezúttal
kevésbé ment a játék, azok sem szomorkodtak, hiszen senki
nem távozott ajándék nélkül. 

A hat kategóriában a következõ eredmények születtek.
Nõi egyéni: 1. Rabi Eleonóra; 2. Horváth Andrea; 3. Szünstein

Krisztina;  4. Szünstein Violetta; 5. Szabó Beáta
Nõi páros: 1. Rabi Eleonóra – Horváth Andrea; 2. Szünstein

Krisztina – Szabó Beáta
Férfi egyéni: 1. Senkál Lajos; 2. Szünstein Róbert; 3. Szakács

Péter; 4. Horváth Márton, Sipos István; 5. Révai Bertold; 6.
Szakács Barnabás

Férfi páros: 1. Sipos István – Senkál Lajos; 2. Szünstein Róbert
– Horváth Márton; 3. Szakács Péter – Szakács Barnabás

Vegyes páros: 1. Senkál Lajos – Szabó Beáta; 2. Szünstein
Róbert – Szünstein Krisztina; Ifjúsági verseny: 1. Horváth Márton;
2. Révai Bertold; 3. Szilágyi Márk
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Horgászmajális
A sport szellemiségének jegyében
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Hagyományos május 1-jei hor-
gászversenyét rendezte az Ölbõ-
tavi Aranyhal Horgászegyesület
a hónap elsõ vasárnapján.

Az új vezetõség elsõ komoly rendez-
vénye volt ez, így a szervezõk minden
tõlük telhetõt megtettek annak érdeké-
ben, hogy a verseny korrekt, mindenki
számára kielégítõ legyen. 

Öt nappal korábban ismét friss halak
kerültek a tóba, ezúttal kapitálisnak

számító idõsebb, nagytestû példányok
is otthonra leltek itt. Ezen halak megfo-
gása igazi sportélmény, de a fotózást
és ünneplést követõen kötelezõen
visszakerülnek élõhelyükre. 

A sportszerûség jegyében telt ez a
verseny is. Elégedett horgászokat lát-
hattunk az ötven fõs mezõnyben, akik
közül ha sokaknak nem is volt szeren-
cséjük, tapasztalhatták, hogy aki türel-
mes, bõséges fogás lehet a jutalma.
Ezúttal közel 136 kilogramm halat mér-

hettek le a szerve-
zõk. Az elsõ öt ver-
senyzõt részesítet-
ték tárgyjutalomban.
A legsikeresebb hor-
gász ezen a napon
Istenes Bence volt, õ
29 kg fogási súllyal
dicsekedhetett. A
második Grónyi
Gyula lett 15 és fél
kilogrammal, a har-
madik helyet pedig
Szeleczki Ferenc
szerezte meg 10,28
kg halával.

A kézilabdás lányok a ráját-
szásban küzdenek azért, hogy
megtarthassák NB II-es pozíció-
jukat. A bajnokság ezen szaka-
sza sem kecsegtetett sikerekkel. 

Hazai pályán fogadták a gyõri egye-
tem, a SZESE csapatát. Az elsõ félidõ-
ben még kiegyenlített küzdelem folyt,
bár némi zavarodottság észrevehetõ
volt már ekkor is a csapatjátékban.
Kéziseink mégis tudták tartani a lépést
ellenfelükkel. A második játékrészben
aztán szétesett az egység, az edzõi ké-
réseket, utasításokat nem sikerült vég-
rehajtani, így tíz gólos verséggel zárult
a találkozó. Szántó Zita edzõ szerint hi-
tehagyott volt a társaság, a csapat
többsége egyéni játéknak vélte, ami
valójában csapatsport kellene, hogy

legyen. Bábolna SE – SZESE Gyõr 
25 : 35 (ifi 28 : 25).

A rossz formát követõen lányaink Al-
sóõrsön vendégszerepeltek. Mindenki
nagyon készült a találkozóra, hiszen
az ellenfél is a kiesés ellen küzd, vi-
szont a korábbi mérkõzéseken már fel-
csillant némi halvány remény a Balaton
partiak elleni gyõzelemhez. És láss
csodát, az akarat és a kitartás sikerre
vezette kézilabdázóinkat. Küzdelmes
mérkõzésen idegenben arattak bravú-
ros gyõzelmet. Alsóõrsi SE – Bábolna
SE 17 : 20 (ifi 24 : 16).

A Celldömölk ellen aztán újra vissza-
tért a rossz forma. Csapatunkat sok já-
tékos hiányzása is sújtotta, így nem
csoda, hogy újabb vereséget szenved-
tek CVSE-Mávépcell (Celldömölk) –
Bábolna SE 35 : 21.

KÉZILABDA NB II.

Az elsõ valódi sikerélmény:
gyõzelem Alsóõrsön

A sportlovas hagyományok
felélesztéséért

A tavalyi sikeres megyei díjugrató
verseny után most háromnapos orszá-
gos minõsítõ megmérettetést szerve-
zett a Kisbábolna Lovas Klub. A ver-
senyre fõként Komárom-Esztergom,
Gyõr-Moson-Sopron és Pest megyé-
bõl érkeztek lovasok, de az ország tá-
volabbi tájairól is jöttek nevezõk. Bár
idén az elõzõeknél kevesebben álltak
rajthoz, a szervezõk jó kezdésnek érzik
ezt az országos versenyt. Véleményü-
ket a résztvevõk is igazolták, akik úgy
nyilatkoztak: bár kõkemény verseny-
helyzetben kellett helytállniuk, a remek
szervezés és a családias hangulat fe-
ledtette a versenydrukkot. 

Jakus Zsófia a rendezõ klub képvi-
selõjeként lapunknak elmondta: idén
tizenegy országos minõsítõ versenyre
írt ki pályázatot a Magyar Lovas Szö-
vetség. Kisbábolna sikeres pályázatá-
nak köszönhetõen nyílt lehetõségük e
rangos verseny megrendezésére. Az
indulók jórésze már ismerte és kedveli
a helyszínt, de akadtak olyanok is, akik
komoly hírnevet szereztek már a lovas-
sportban, de elõször versenyeztek itt.
A megkérdezettek mindegyike úgy
nyilatkozott, hogy mind a pálya, mind
pedig a rendezõk által biztosított körül-
mények olyan hangulatot nyújtottak,
ami kitûnõ lehetõséget teremtett egy
fajta családias, már-már baráti versen-
géshez.

A rendezõk nem titkolt célja, hogy a
megyei versenyek után bevonulhassa-
nak az országos köztudatba is. Hosz-
szú távon országos versenyek lebo-
nyolításán gondolkodnak, tisztában
vannak azonban azzal, hogy a jövõben
sok tennivalójuk lesz még a minél tö-
kéletesebb körülmények megteremté-
se érdekében.

Természetesen hazai lovasok is
részt vettek a megmérettetésen, akikre
a klub vezetése büszkén tekint, hiszen
több érmet és kupát is megszereztek.



Tavaszváró ovis nyuszi focikupára invitálta az érdeklõdõ-
ket Szilágyi Ágnes a sportcsarnok gondnoka április 22-én.
Az immár negyedik alkalommal megrendezésre került
sporteseményre a legifjabb sportolókat, az óvodásokat vár-
ta, akiket szép számú szurkolósereg, szüleik is elkísértek.
Így ezen a napon gyermekzsivajtól és szurkolók buzdításá-
tól lett hangos sportlétesítményünk. 

A tornán ezúttal a bábolnai apróságok mellett gyõrszen-
tiváni, bakonyszombathelyi, lébényi és etei ovis focisták
rúgták a bõrt fáradhatatlan lelkesedéssel. Úgy tûnik, egyre
népszerûbb a labdarúgás ilyen fiatalon történõ gyakorlása,
arról nem is beszélve, hogy sok lány kezd focizni fiúkat
megszégyenítõ teljesítménnyel. Bábolnán olyan népszerû-
vé vált ez a sport, hogy Kántor Katalin irányítása mellett im-
már két csapatnyi legénység focizik és ér el sikereket. 

Ez a torna is kitûnõen zárult a helyi ovis focisták számá-
ra, hiszen elsõ csapatunk a második helyen végzett, Szabó
Bernadett pedig a legjobb lány játékos címet nyerte el.

Ági néni szokásához híven a húsvéti ünnep közeledtét je-
lezvén meglepetést tartogatott az apróságok számára. Élõ
nyuszikat és kiscsibéket hozott a sportcsarnokba. Az apró

állatok simogatása felejthetetlen élményt nyújtott az ovis fo-
cistáknak.

A rendezvény nem jöhetett volna létre támogatók nélkül,
akik a következõ cégek, vállalkozások voltak: Bábolna Vá-
ros Önkormányzata, Lengyel Dániel, Technoszer Kft., Ifj.
Prekler László, Komora Pál, Pábli Bt., Bábolnai Általános Is-
kola napközije, Szabóné Éva, Bábolna Pékség.

,,Miénk itt a tér!’’
ovis focisták vették birtokba húsvét elõtt 

a sportcsarnokot

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai: Bakos Mónika, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.  Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu
Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
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A több évtizeddel ezelõtti majálisok hangulatát igyekezett
felidézni a mûfüves focipálya környékére szervezett családi
sportnap. Szilágyi Ági a rendezvény kitalálója és szervezõ-
je remek programokat ígért a résztvevõknek. A fõ irányvo-
nal természetesen a sport volt. Úgy mondják, „a láb mindig
kéznél van”. Focizni mindenki tud, csak egy bõrgolyó kell
hozzá. E köré fûzte fel Ági a programokat, az idõjárás vál-

tozékonysága azonban keresztülhúzta számításait. A gya-
kori záporok nem szegték kedvét a fiataloknak, esõben is
rúgták a bõrt. Sajnos sok meghívott résztvevõ nem jött el,
éppen a borongós idõ miatt. Elmaradtak az öregfiúk mér-
kõzések, az ovis és serdülõ focistákat azonban semmi nem
tántorította el. A vendég gyõrszentivániak is kitartottak.
Amikor esett, a sátor alatt lufifújó versenyt tartottak, napsü-
tésben pedig versenyre keltek a bábolnaiakkal labdarúgás-
ban, kapura lövésben és kötélhúzásban. Ez utóbbit a szü-
lõk is kimondottan élvezték, hiszen a játék kortalan.

A délután egy kitûnõ marhapörkölt elfogyasztásával zá-
rult, ami mindenkinek egészségére vált e mozgalmas nap
után.

Szilágyi Ágnes lapunknak úgy nyilatkozott, hogy nem
bánkódik a szeszélyes idõ miatt. Úgy látta, aki eljött, jól szó-
rakozott, egy kellemes délutánt tölthetett el, miközben a
mozgásé és a kikapcsolódásé volt a fõszerep.

Hantos Péter

Derû a záporok ellenére is
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