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A bátrak ünnepe
Flórián napi tudósításunk a 4. oldalon

Európai és magyar
Írásunk a 6. oldalon

Most és húsz év múlva
A lovasballagásról szóló cikkünk a 9. oldalon

Gólokra váltott álmok
Májusi foci összefoglalónk a 18. oldalon

Új versenyhelyszín lehet Bábolna
Tudósításunk a 19. oldalon
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Na, vége a gyereknapnak! –
mondjuk gyakorta, ha csemetéink
túlzott elvárásokat fogalmaznak
meg felénk. Ezt a mondatot azon-
ban május utolsó péntekén nem le-
hetett hallani az iskola környékén.
Itt ugyanis majdnem mindent sza-
bad volt a gyerekeknek. Beülhettek
a szirénázó rendõrautóba, zsákban
ugrálhattak és telepingálhatták a
környék összes aszfaltos járdáját. A
sorverseny utáni kalóriapótlásnak
meg ott volt a lángos evés – némi
csavarral. Mert bizony, ahogy ilyen-
kor lenni szokott, a jóízû, lekvárral
megkent kelt tésztát madzagról kel-
lett, kéz nélkül elfogyasztani. Az
ügyes kezûeket üvegfestés és pa-
pírsárkány készítés várta, a dalos
kedvûeket pedig karaoke-show. A
nap végén pedig Cairo koncertre
volt hivatalos az iskola apraja és
nagyja.

2011. június

A KÖZÖNSÉG IS ÖTÖSRE VIZSGÁZOTT

ÉGIG ÉRÕ GYEREKNAP

A teljesítményükért nemcsak a tán-
cosainknak, de a bábolnai közönség-
nek is csillagos ötös jár! – nyilatkozta
nem kis elégedettséggel a május utol-
só szombatján megrendezett évzáró

vizsgával egybekötött táncgála után
Derzsi Mariann táncpedagógus. 

A Bábolnai Zene és Mûvészeti Isko-
la igen kedvelt tanszaka  a  modern-
tánc,  így  –  az intézmény hagyomá-

nyaihoz híven –, év végén a növendé-
kek itt is számot adnak tudásukról. A
Szabadidõközpont színpadát ezúttal
ácsi és bábolnai fiatalok vették birto-
kukba. Kislányok és nagylányok mu-
tatták be a jazzbalettben szerzett jár-
tasságukat, kecsességüket, idõnként
akrobatikus képességeiket, s azt, ho-
gyan tudjuk a leghálásabb közönség
– a családjuk elõtt – legyûrni a lámpa-
lázat. A publikumot viszont nem érde-
kelték az aprócska bakik. Egyaránt
vastapsot kaptak az ácsi picurkák és
a már-már profi színvonalat hozó bá-
bolnai nagyok. De nemcsak a pro-
dukciók végén, hanem egy-egy jól si-
került ugrás, szebb mozdulatsor köz-
ben is csattantak a tenyerek. Ehhez
persze nagyban hozzájárult az is,
hogy csupa dallamos, jó ritmusú zene
segítette a táncos lábú növendékeket.

A sikeres táncgálát követõen bizo-
nyára sokkal könnyebb dolga lesz
Derzsi Mariannak akkor, amikor új ta-
gokat verbuvál a népszerû bábolnai
Tiamo valamint az ácsi Foreverdance
elnevezésû tánckarába.

bm
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A szokásoknak megfelelõen a hónap utolsó csütörtökén
ült össze a bábolnai képviselõ-testület, hogy a meghívóban
szereplõ tizennégy plusz egy napirendi pontot megvitassa.
Az  ez  alkalommal  Popovics  György  képviselõ,  elnök  úr
jelenlétét  nélkülözõ  testület  elsõként  a  lejárt  határidejû
határozatokat és a két ülés közötti eseményeket tekintette
át. A továbbiakban Lukáts Péter ismertette a pénzügyi bi-
zottság ülésén hozott döntéseket, majd hasonlóképp
Veresné Szkocsek Mária az oktatási és szociális bizottság
javaslatait vázolta.

Ezek közül a legfontosabb, hogy egyelõre egyik bizott-
ság sem látja indokoltnak egy új bölcsõdei csoport indítá-
sát szeptembertõl. A téma, pontosabban a rászorultság be-
hatóbb vizsgálatát és újabb igényfelmérést kérnek, ennek
fényében a késõbbiekben újra napirendre tûzik az ügyet.

Az ülésen egyhangú szavazással módosították az idei
esztendõ költségvetési rendeletét is. Eszerint a város a to-
vábbiakban 682 milliós bevételi és 712 milliós kiadási fõösz-
szeggel kalkulál. 

Kocsis Gábor elõterjesztésében terítékre került az eddigi
elavult temetõi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új
rendelet alkotásának szükségessége. A jegyzõ elmondta:
célszerûbbnek látja egy új, a jelen elvárásaihoz jobban il-
leszkedõ rendelet megalkotását, mint a régit „toldozni-fol-
dozni”. A felvetéssel a grémium egyhangúlag egyet értett.

Nagy várakozás elõzte meg Lázár Zsolt rendõr õrnagy
beszámolóját. A Komáromi Rendõrkapitányság megbízott
vezetõje tájékoztatójában a rendvédelmi szerv 2010-es fel-
adatairól, személyi feltételeirõl, eredményeirõl és hiányos-
ságairól adott számot. A grafikonokkal alátámasztott elõ-
adásból kiderült – amit késõbb több képviselõ is kifogásolt
–, hogy a közbiztonság jelentõs és érzékelhetõ javításához
kevés az egyenruhás. A kapitányságon dolgozó 99 fõbõl
70-en teljesítenek ténylegesen szolgálatot. Reményt az je-
lenthet, hogy nyár közepén 11 frissen végzett rendõrrel bõ-
vül majd a létszám. 

A szûkre szabott állomány ellenére a megye hét kapitány-
sága közül a legjobb mutatókkal a komáromi dicsekedhet.
Ezt bizonyítja, hogy csökkent a bûnesetek száma a kapi-
tányság illetékességi területén, így Bábolnán is az utóbbi
évben.  Javult a közbiztonsági tevékenység is, mivel majd’
11 százalékkal nõtt az állomány közterületi jelenléte, nehe-
zítette viszont a rendõrség munkáját a külföldi érintettség –
magyarán a nyitott határszakaszon elõforduló szabálysérté-
sek, bûncselekmények, illetve a 27 kilométernyi autópálya
szakaszon történõ hasonló esetek. Az optimista beszámoló
után azonban jócskán maradtak még kérdések, amelyekre
a képviselõk választ vártak Lázár Zsolttól. Így a bábolnai
rendõrõrs kihasználtságát, az ügyintézés lassúságát és a
rendõri jelenlét lakosság számára is érzékelhetõ fokozását
firtatták. Válaszként elhangzott: az Ács-Bábolna rendõrõrs
11 fõvel és egy bevethetõ járõr-gépkocsival mûködik, így
bár dolgoznak a hathatósabb jelenléten, egyelõre a témá-
val kapcsolatban nem lehetnek nagy illúzióink. A beszámo-
lót a kérdésekre kapott nyílt válaszokkal egyetemben a gré-
mium egyhangúlag elfogadta.

Ugyanígy a rendõrség munkájához kapcsolódó, a testü-
lethez írásban benyújtott polgárõri beszámolóra is „igent”
mondtak a képviselõk. 

Az ülésen számolt be tavalyi tevékenységérõl a Bábolná-
ért Közhasznú Közalapítvány valamint az „Iskolánkért” Köz-
hasznú Alapítvány is. Ezeket és a továbbiakban a testület
elé került a gyámhivatal továbbá az alapszolgáltatási köz-
pont részérõl írásban benyújtott tájékoztató anyagot részle-
tesnek és alaposnak minõsítették a képviselõk, így mind-
egyiket ellenszavazat nélkül elfogadták.

Tárgyalták a közelmúltban fogorvosi praxis betöltésére
beérkezett pályázati anyagot is. Az ülésen megjelent az ed-
dig Gyõrben tevékenykedõ dr. Szatmári Ákos fogszakor-
vos, aki vázolta a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos el-
képzeléseit. A képviselõk bizalmat szavaztak a pályázónak,
elindítják az ilyenkor szükséges engedélyeztetési eljáráso-
kat, így az orvos augusztus 1-jén már fogadhatja is az elsõ
pácienseket.

Vita nélkül döntött a testület arról is, hogy a jövõben az ol-
vasási kedv fellendítése érdekében ingyenes lesz a könyv-
tári tagság. Ezen kívül kérték, hogy az intézmény bõvítse
szolgáltatásait és még inkább igazodjon az olvasói igé-
nyekhez.

Az önkormányzatiság fennállása óta elsõ ízben dolgozott
ki a város kommunikációs stratégiát. Ennek középpontjá-
ban idén az energiatakarékosság és a munkahelyteremtés
témája áll, amelyek a település különféle orgánumaiban
hangsúlyozottan jelennek meg. Az elõterjesztéssel és a kö-
vetkezõ napirendi pontban körvonalazott, a város 2010-es
környezeti állapotáról készült jelentéssel is egyetértett a tes-
tület. Bár ez utóbbi beszámoló átfogóan tekinti át a Bábol-
nára nehezedõ zaj- és rezgésártalmat, a hulladék- és
szennyvízkezelés kérdését az illegális szemétlerakók hely-
zetéig bezárólag, a javaslat ismertetésekor mégis fókuszba
került a városunkban heves kritikákat kiváltó szélturbinák
ügye is. Lukáts Péter a környezetkímélõ energiatermelési
mód külföldi tapasztalataira hivatkozott, míg némileg koráb-
ban – ám a témát érintve – Bierbauer Imre azt kifogásolta,
hogy a szélerõmûvek nyílt napján a lakosság, így a szélke-
rekeket ellenzõk sem képviseltették magukat. A hozzászó-
lásokkal egyetértve hat igen szavazattal fogadta el a grémi-
um az elõerjesztést.

Újabb fejezetéhez ért a Gyõr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer megvalósításának folyamata. A szöve-
vényes történet leghúsbavágóbb eleme, hogy városunk
hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozásához
szükséges pályázati önrésze idõközben „váratlanul” 10-rõl
30 százalékra emelkedett. A helyzet kezelésére többféle al-
ternatíva kínálkozik. Vagy bevállalja a város a megemelke-
dett, mintegy 40 milliót kitevõ önrészt, és részletekben kifi-
zeti a kérdésben érintett Gyõrszol Zrt.-nek, vagy a költsége-
ket jócskán megemelt szemétdíj formájában tovább hárítja
a lakosságra. További lehetõség – és ezt fogadták el végül
teljes egyetértésben a képviselõk –, hogy a zrt. részérõl ön-
kényesen megemelt pályázati önrészt nem ismerik el, he-
lyette az eredeti megállapodásban szerepelõ összegrõl haj-
landóak tárgyalni a cég képviselõivel. 

Ugyan tizennégy napirendi pont szerepelt a hivatalos tes-
tületi meghívóban, ám mivel ez alkalommal az „egyebek”
címszó alatt nem tárgyalt semmirõl a testület, pár perces
szünet után zárt ajtók mögött a Kiváló Pedagógus cím idei
kitüntetettjérõl született döntés.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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A BÁTRAK
ÜNNEPE

Tûzoltók, rendõrök, polgárõrök. Ma-
gasak, alacsonyak, köpcösek, véko-
nyak, õszek és fiatalok. Ahányan van-
nak, annyi félék. Csak egy a közös
bennük: helyettünk szállnak
szembe a veszéllyel. 

Bábolna önkormányzata
évek óta köszönetet mond
azoknak, akik õrzik az ál-
munk és biztonságunk, se-
gítenek, ha az elemek pusz-
títják otthonunk. Eddig
Szent György napján, április
végén mondtak köszönetet
a rendõröknek, polgárõrök-
nek, tûzoltóknak, idén a
húsvét késõi idõpontja és a
ballagások okán Szent Fló-
rián napon. Május 4-én csa-

ládias ünnepségre invitál-
ták a három szervezet kép-
viselõit, akik közül a tûzol-
tók most „dupla létszám-
mal” voltak jelen, lévén a
munkákban oly’ gyakran
segédkezõ szomszédos
ácsi lánglovagok is meghí-
vást kaptak. A rendezvé-
nyen – szokás szerint dr.

Horváth Klára – köszöntöt-
te az egybegyûlteket. Szó-
noklatában Szent Flórián
életérõl és mártíromságá-
ról beszélt. A római légió-
ban szolgáló katonáról, aki
egy tûzvész alkalmával be-
osztottai életét hõsies küz-
delemmel mentette meg, s
aki a keresztényekért vál-

lalta a halált is. Mindehhez az
az elszántság, állhatatosság
és becsületesség kellett,
amely Szent Flórián, azaz Is-
ten tûzoltója késõi utódait is
jellemzi. Ehhez pedig nem
vakmerõségre és félelem nél-
küliségre van szükség. Hi-
szen „Nem az a bátor, aki
nem fél, hanem aki fél, de
amit kell, mégis megcselek-
szi” – idézte a polgármester
Jókai Anna idevonatkozó sza-
vait. 

Ezért a bátorságért vehette
át  egy-egy  tûzoltó,  rendõr  és  pol-
gárõr  az  önkormányzat  jutalmát.  A
Bábolnai Önkéntes Tûzoltók közül a
kollektíva Homonnai Ferencet javasol-
ta kitüntetésre. A helyi rendõrség köte-
lékébõl Pintér Tibor rendõr fõtörzsõr-
mestert, a polgárõrök közül pedig La-
jos Sándort terjesztették fel bajtársai
az elismerésre.

– bm –

Május 6-án délután kicsit izgatottabban gyülekeztek az
Anonim drámacsoport tagjai az iskolában, mint egy szoká-
sos foglalkozás elõtt. Vendégeket vártunk Bábolnára. A Rá-
kóczi Szövetség pályázata kapcsán iskolánkba látogattak

felvidéki magyar pedagógusok, hogy a drámapedagógia
módszereit megismerjék, elsajátítsák. Hogy mennyire haté-
kony módszer ez a mai oktatásban, azt meg is tapasztalhat-
ták, hiszen a drámás gyerekekkel Török László drámatanár
ezt a gyakorlatban be is mutatta. Petõfi Sándor Megy a ju-
hász szamáron címû  versét dolgozták fel a drámapedagó-
gia eszköztárával. A délután érdekessége volt, hogy az óra
második felében, mi pedagógusok is megtapasztalhattuk e
módszer elõnyeit, hiszen mi is részesei lehettünk a vers fel-
dolgozásának. Mit fejlesztünk e módszerrel? Kreativitást,
szókincset, ön-és társismeretet, kifejezõkészséget, fantázi-
át.

A rendhagyó óra után lehetõségünk nyílt a határainkon
túl magyar nyelvet tanító kollégákkal örömeinkrõl, nehézsé-
gekrõl, hivatásról, szakmáról eszmét cserélni, tapasztalato-
kat átadni.

Izgalmas, tartalmas, szép délutánt töltöttünk együtt taná-
rok, diákok határon innen és határon túl.

Veresné Szkocsek Mária

RENDHAGYÓ „DRÁMÁS” DÉLUTÁN

Pintér Tibor, kitüntetett rendõr

Lajos Sándor polgárõr vehetett át díjat

Homonnai Ferenc a legjobb önkéntes tûzoltó
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KÉT KERÉKEN AZ ARBORÉTUMBA

„Minden év május 10-e, a Mada-
rak és Fák Napja. E nap megemléke-
zéseinek, rendezvényeinek a lakos-
ság – különösen az ifjúság – termé-
szetvédelme iránti elkötelezettségét
kell szolgálnia.” – írja a természetvé-
delmi törvény 43. § -nak (3) bekez-
dése.

Ez alkalomból rendeztük meg május
11-én óvodánkban a tavaszi családi
kerékpártúrát, melynek úticélja az ar-
borétum volt. 

Meglepetésünkre sok szülõ, testvér
gyülekezett az óvoda melletti parkoló-
ban, hogy kezdetét vegye egy újabb,
hagyományt teremtõ program. Sok
kisgyerek saját biciklivel, két keréken
érkezett, vagy támasztókerékkel, de
akadt olyan is, aki a gyerekülésben ül-
ve várta az indulást. 

Polgárõrök segítségével  baleset-
mentesen érkeztünk meg az arboré-

tumhoz, ahol az óvónénik
vártak ránk. 

A kellemes kis séta után
jól esett kicsinek, nagynak
a pihenés, egy kis üdítõvel,
finom „hazai” pogácsával –
amit a konyhás nénijeink-
nek köszönhetünk. 

Mint már sokszor bebi-
zonyosodott: a gyerekek
fáradhatatlanok! Most is
gyors feltöltõdés után már

szaladtak is játszani, másztak fel-le a
magaslesre, mentek etetni az állatokat.
Nagyon élvezték a szabadban való,
kötetlen tartózkodást.

A gyerekek a felnõtteknél is szíve-
sebben álltak kamera elé, sorra adták
a riportot Péter bácsinak (Hantos Péter
riporter. a szerk.), aki alig gyõzte kér-
désekkel. 

Kis idõ múlva aztán elindultunk a be-
járathoz, mindenki megkereste a ke-
rékpárját, miközben sorra azt kérdez-
ték: „Holnap is eljövünk?” 

Ha holnap nem is, de szeretnénk e
programból hagyományt teremteni,
mert úgy éreztük, ez felnõttnek, gye-
reknek és nekünk, óvó néniknek is na-
gyon tetszett. 

Köszönjük a polgárõrök, konyhás
nénik önzetlen segítségét, és a szülõk-
nek, hogy elkísérték a gyerekeket egy
kellemes délutánra.

Homoki Judit óvónõ

A kirándulás mindig nagy élmény az
óvodások életében. A tavaszi hóna-
pokban izgatottan tervezgetjük, hogy
hová menjünk. Igyekszünk olyan he-
lyekre vinni a gyerekeket, ami korosz-
tályuknak megfelelõ. Sok helyen meg-
fordultunk már, például állatkertben,

erdei iskolában, városnézések alkal-
mával vonatoztunk, hajókáztunk. 

Az idén figyelembe kellett vennünk,
hogy vegyes csoportjainkban bizony
sok a kicsi. Mi az, amit õk is szeretnek?
Mozogni, szabadon játszani. Így jött az
ötlet, hogy menjünk Gyõrbe, a Duna
Centerben nemrég megnyílt
Ugriparkba. A Katicás, és a három ve-
gyes csoport reggeli után szállt busz-
ra, és meg sem állt Gyõrig. Útközben
megfigyeltük a nagyvárosi közleke-
dést, ami éppen az aktuális projektünk
témája is. 

A játszóház több mint ezer négyzet-
méter alapterületû, szõnyeggel borí-
tott, dzsungelt idézõ mesevilág, ami
sok erõt, ügyességet igénylõ mozgás-
ra ad lehetõséget kicsiknek, nagyok-
nak, felnõtteknek egyaránt. A kétszin-
tes, 3 csúszdás, 5 trambulinos

mászóketrec mellett teret kapott a bi-
cikli, falmászás és a szabad mozgás
is. A bátraknak nagy kihívás az 5 méter
magas, óriáscsúszdás vulkán megmá-
szása. Készülhet puha kockákból le-
dönthetõ torony, óriási labdákból aka-
dálypálya, és hogy a szivacslabdák a
kalózok óriás ágyújából aranyként,
vagy hercegnõk színes tavának köze-
pén szökõkútként törnek elõ, az csak a
korlátlan fantázián múlik. Volt hullámos
vízesés és szupergyors tûzcsúszda is.
Aki elfáradt, az leülhetett rajzolni, szí-
nezni. 

Az egy óra hamar eltelt, a gyerekek
jól érezték magukat. Minden korosz-
tály megtalálta a neki megfelelõ moz-
gásformát. Még szívesen maradtunk
volna, de a kisebbeken látszott, hogy
kimerültek. A kirándulás jól sikerült,
mindenki élményekkel gazdagon tért
haza. 

Lipótné Horák Valéria
és Lukáts Péterné óvónõk

AZ UGRIPARKBAN JÁRTUNK

OLVASS INGYEN!
Bábolna Város Képviselõ-testülete
legutóbbi ülésén úgy határozott,
hogy az olvasási kedv növelése ér-
dekében  2011. június 1-jétõl a vá-
rosi könyvtárban megszünteti a
könyvtári beiratkozási díjat. Ezentúl
tehát a tagság minden helyi lakos
számára ingyenes, ám az eddig fi-
zetés ellenében igénybe vehetõ
szolgáltatások a jövõben is díjköte-
lesek lesznek.

TISZTELT BÁBOLNAI
NYUGDÍJASOK!

Az Idõsek Klubja udvarán június 24-
én FÕZÕVERSENYT hirdetünk,
melyre max. 5 fõs csapatok jelent-
kezését várjuk. Az alapanyagok kö-
zül a húst biztosítjuk, a bográcsról,
a tüzelõrõl és a többi hozzávalóról
mindenkinek magának kell gondos-
kodnia. A verseny 14 órakor kezdõ-
dik. A bírálatot szakértõ zsûri fogja
végezni. 
Jelentkezni június 17-ig lehet az
Idõsek Klubjában személyesen,
vagy a 34/368-587-es telefonszá-
mon. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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Mint arról korábban beszámoltunk, az áprilisban,
Nagyigmándon megrendezett Megyei Gyermek Nép-
tánc-fesztiválról a Cseperedõk Néptánccsoport legki-
sebbjei továbbjutottak a regionális döntõbe, melyet má-
jus 21-én rendeztek meg Ajkán. 

Reggel kilenc órakor indultunk Bábolnáról, ám a fesztivál
már ezekben az órákban el is kezdõdött, mivel a közelebb-
rõl érkezõ csoportok egy délelõtti programban mutatták be
produkcióikat a háromfõs szakmai zsûri elõtt. Fejér-, Veszp-
rém- és Komárom-Esztergom megyébõl, több mint húsz
csoport szerepelt ezen a napon. 

Kicsinyeink a színpadbejárásra kapott tíz percet arra
használták fel vezetõik Szakál Bernadett és Trescsik Hanna
segítségével, hogy az óriási színpadon (háromszor akkora

volt, mint itthon) megtalálják a helyüket. Ez nagyon jól sike-
rült, mivel a fesztivál legfiatalabb csoportjaként, a délutáni
mûsor harmadik fellépõjeként vastapsot kaptak a közön-
ségtõl. A zsûri értékelése alapján is ügyesek voltak, hiszen
csupa dícsérõ szóval illették õket. Az õ szavaikkal élve: „5–6
évesen nézhetõ és élvezhetõ produkciót mutattak be.” Vé-
gül is országos fesztiválon való részvételre még nem java-
solták õket, de biztatták a vezetõket, hogy folytassák to-
vább kitartóan munkájukat, s meg lesz a gyümölcse. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy összesen hét csoport kapott le-
hetõséget országos bemutatkozásra, melybõl három me-
gyénkbõl került ki. 

A nap végén, este hét órakor fáradtan, de élményekkel
gazdagon értünk haza. A kicsi cseperedõsök Bábolna jó hí-
rét hagyták maguk mögött Ajkán. T. S.

,,EURÓPAI ÉS MAGYAR: 
LISZT FERENC 1811–1886’’

A fenti címmel nyílt kiállítás május 12-én, az általános is-
kola mûvészeti termében. Mint bizonyára sokan tudják, ne-
ves zeneszerzõnk születésének 200. évfordulója alakalmá-
ból 2011. Liszt Ferenc év. Sokan vitatkoznak azon, hogy Õ
magyar volt-e? Számos levelében és nyilatkozatában ma-
gyarnak vallotta magát, sõt, amint azt a kiállítás megnyitó-
ján látott kisfilmbõl megtudhattuk, soha nem vett fel más ál-
lampolgárságot, akárhol is élt, s mindig magyar útlevelet
használt. A vetítést követõen Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfo-
kú Mûvészetoktatási intézmény igazgatója beszélt Liszt Fe-
renc életérõl, munkásságáról. A már gyermekként zseniális
zenészrõl, majd zeneszerzõrõl többek között elmondta,
hogy õ alapította, a ma is világhírû Zeneakadémiánkat, ma
már Zenemûvészeti Egyetemünket.

A kiállítás tizenhat tablóból áll, melyet a Liszt Ferenc Em-
lékmúzeum tudományos igazgatója, Eckhardt Mária készí-
tett a mûvész életérõl és munkásságáról. Június 10-ig,
munkanapokon 8 – 15.30-ig megtekinthetõ, ám a kiállítás
anyaga marad Bábolnán, melyet egyelõre a könyvtárban
tárolunk, s a késõbbiekben szeretnénk méltó helyet találni
számára. 

T. S.

KIRÁNDULÁS A KRISNA-VÖLGYBE

Május 6-án a Szabadidõközpontban fogadtuk a hidaskür-
ti nyugdíjasokat. Mindenki nagyon várta már ezt a találko-
zást. Az Idõsek Klubja tagjai izgatottan készülõdtek erre a
napra, hiszen már egy év telt el az elõzõ találkozó óta. Kö-
zös kirándulást szerveztünk Somogyvámosra, a Krisna-
völgybe. 

Reggel 7 órakor begördült vendégeink busza. Egy kis
reggelivel, frissítõvel fogadtuk õket, majd együtt indultunk
útnak. Fél 12-kor várt minket az idegenvezetõ, aki elõadást
tartott a Krisna tudatú hívõk életérõl, a helyrõl, ahol élnek,
szokásaikról. Megtekintettük a templomépületet és a szen-
télyt, majd zenei bemutató következett hagyományos indiai
hangszerekkel, melyben mi is aktívan részt vettünk.

A lelki felüdülés után következett a több fogásos ebéd,
mely indiai ízekkel ismertetett meg minket. Ezután vásárol-
gattunk a keleti ajándékboltban, majd elsétáltunk a  tehené-
szethez, megnéztük a biokertészetet és a Sríla Prabhupáda
emlékmûvet. 

Délután indultunk vissza Bábolnára. Út közben Balaton-
lellén megálltunk egy cukrászdánál, ahol finomságokkal
gyûjtöttünk erõt a hátralévõ utazáshoz. 

Este már szépen megterített asztal és zene várt minket a
Szabadidõközpontban, itt jó hangulatú beszélgetéssel zár-
tuk a napot. Mindenki nagyon jól érezte magát, és már
most meghívást kaptunk a következõ évre, amit örömmel
elfogadtunk.

Szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak,
hogy anyagilag támogatták ezt a találkozót.

Bábolnai Idõsek Klubja

A LEGKISEBB CSEPEREDÕSÖK AJKÁN
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MEGÚJULT A TETÕ
Utolsó elõtti fázisához érkezett a pol-

gármesteri hivatal rekonstrukciója. Az
évek óta tartó munkálatok most a tetõ
felújításával folytatódtak. A balesetve-
szélyessé vált tetõzet kicserélése május
végéig tartott. A tetõcsere összköltsége
megközelítõleg másfél millió forint, de a
fedésre használt cserepek árából sike-
rült hétszázezer forintot megtakarítani,
mivel az önkormányzat egy cserép-
gyártó cég pályázatán sikeresen szere-
pelt. A hivatal felújításának utolsó üte-
me a bejárati lépcsõ újraépítése lesz,
mely hamarosan befejezõdik.

Nepomuki Szent János, települé-
sünk katolikus templomának védõ-
szentje. Az õ ünnepéhez – május 16-
ához – legközelebb esõ vasárnapon
tartja az egyház a búcsút, amelyhez
idén a XIV. században élt csehorszá-
gi mártír pap szobrának megkoszo-
rúzása is kapcsolódott. 

Ezt megelõzõen május 14-én tartot-
ták a bérmálást az ácsi plébánia temp-
lomban. Bábolnáról Bellon Anna,
Bellon György és Bende Viktória és
négy felnõtt részesült a bérmálás
szentségében.

A búcsúhoz illesz-
kedõ egyházi szertar-
tás része az elsõ áldo-
zás is, amelyre május
29-én került sor. Ez év-
ben Csatlós Natália,
Nagy Máté és Rádoki
Bálint kapták meg az

elsõ áldozás szentségét. Elsõ szentál-
dozásra az a gyermek engedhetõ, aki
korának megfelelõ érettséggel képes
az Eukarisztiát megkülönböztetni a kö-
zönséges kenyértõl és bortól, valamint
megfelelõ hittani ismeretekkel rendel-
kezik. Ez általában 7-8 éves kor és két
esztendõ hittanos tanulmány után kö-
vetkezhet be legkorábban.

Természetesen a világi örömök is ré-
szét képezik ennek az ünnepnek, így a
körhinták és az ilyenkor szokásos vi-
gasságok sem maradtak el. 

ANYÁK NAPJÁN

Május elsõ vasárnapján gyermekek köszöntik édesanyjukat, nagymamá-
jukat, esetleg dédmamájukat anyák napja alkalmából. Kedves hagyomány,
hogy az óvodások anyák napja környékén felköszöntik az Idõsek Klubja la-
kóit. Ezúttal a méhecskés csoport látogatta meg nyugdíjasainkat. A nagy-
mama korban lévõ hölgyeket a kicsik egy-egy szál virággal és természete-
sen mûsorral ajándékozták meg. A verses, zenés összeállítás végén a
nyugdíjas klub egyik tagja, Soós Józsefné Magdi néni egy költemény elsza-
valásával köszönte meg a legkisebbek figyelmességét.

VÉDÕSZENTÜNK ÜNNEPÉN

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

Válogathat aktuális 
mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között,

olvashatja a Bábolnai Fórum
címû havi lap régebbi 

és friss példányait.

34/222-797
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A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat május 14-én szomba-
ton rendezte meg  hagyományos ku-
tyaversenyét a Szabadidõközpont
elõtt.  Szerencsére  az idõjárás idén
is kegyeibe fogadta a rendezvényt
és ideális körülmények között ren-
dezhettük meg a programot. 

Szép számmal gyülekeztek a kutyák
és gazdáik, hogy megmérettessék ma-
gukat. A 23 nevezett versenyzõ mellett
sok érdeklõdõt is vonzott a rendez-
vény. Hagyományainkhoz hûen az
idén is egy szépség, és egy nem túl
nehéz ügyességi részbõl állt a verseny.

A kutyák küllemét a háromtagú zsûri,
Szilágyi Ágnes, Jakusné Udvardy Hed-
vig és Herczegné Dávid Erika pontoz-
ta. Ezután egy akadályokkal nehezített
ügyességi pályát kellett teljesíteniük a
versenyzõknek, amin minden kedvenc
nagyon ügyesen végigment. A két fel-
adatra kapott pontok összegébõl ala-
kult ki az alábbi sorrend.

1. Boby  – Adamek Rita kutyája 
2. Zsömi – Török Marci kutyája
3. Buksi –  Parcsami Eszter kutyája
3. Héra   –  Sáfár Bence kutyája
3. Fruzsi –  Panák Zsófia kutyája
Minden résztvevõ kutya és gazdája

értékes jutalomban részesült. Az elõzõ
évekhez  hasonlóan  a  verseny  bevé-
telével  és  szponzoraink  felajánlásai-
val a komáromi Rex Állatotthont támo-
gattuk. 

Támogatónknak és mindazoknak
köszönjük a segítségét, akik bármivel
hozzájárultak a verseny sikeréhez. 

Lengyel Dániel 
GYÖK polgármester

A bábolnai nyugdíjasok kiváló ér-
zékkel szervezik programjaikat. Ki-
rándulások, bálok, találkozók, csalá-
dias hangulatú rendezvények színe-
sítik mindennapjaikat. Legutóbb
szokásos grillpartyjukon eregettek
jóillatú füstöket az idõsek klubja
kertjébõl. Bár a rendezvényt a terve-
zett idõpontban meghiúsította egy
nem várt égi áldás, az elszánt nyug-
díjasok egy esõnap beiktatásával
késõbb mégiscsak megtartották a
hagyományos, májusi grillpartyt. A
sütés-fõzés, no meg az ínycsiklandó
grillezett finomságok mellett termé-
szetesen ez alkalommal is a beszél-
getésé, az együttlété volt a fõszerep.

GRILLPARTY
ESÕNAPPAL

SZÉPÍTSÜK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNKET !
Az ENSZ a 2011-es évet az Önkén-

tesség Évének nyilvánította.
Ennek kapcsán a Százszorszép

Óvoda és Bölcsõde is kéri a segíteni
szándékozó szülõket, nagyszülõket,
hogy vegyenek részt az intézményben
szervezett önkéntes munkákban.

Ezek a következõk:
1. Az intézmény üres falfelületeire

mesejelenetek festése
Az ügyes kezû szülõk kérjük, június

6-ig jelezzék a csoportokban segítõ
szándékukat! A díszítõ festés elvégzé-
sét július utolsó hetében tervezzük, a
pontos idõpontot a jelentkezõkkel
egyeztetjük.

2. Segítségnyújtás az intézmény
nyári nagytakarítási munkálataiban

A segíteni kívánó szülõket várjuk:
augusztus 4. és 5-én 8-14 óráig, vala-
mint augusztus 11. és  12-én 8-14 órá-
ig

Ezen idõpontokban bármennyi idõ-
tartamú (1-2 óra is) segítség is számít,
hiszen meszelés után sok segítõ kézre
van szükség, hogy tiszta környezetben
fogadhassuk augusztus végén gyer-
mekeinket.

3. Az országos "Önkéntesség heté-
hez" kapcsolódóan június 9-én, csütör-
tökön, 16 órától várjuk a szülõk közre-
mûködését az udvari játékok átfesté-
sében. Számítunk segítségükre! 

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

IDÉN BOBY LETT A LEGSZEBB
ÉS LEGÜGYESEBB
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Bõ fél évvel ezelõtt, tavaly októberben alakult meg a bá-
bolnai kézimunka szakkör. Az azóta eltelt idõt azonban
nem a foglalkozások száma, inkább az elkészült szemet
gyönyörködtetõ munkák mennyisége jelzi a legjobban.
Ott jártunkkor Szabó Lászlóné Marika, szakkörvezetõ irá-
nyításával egy új technikával ismerkedtek az ügyes kezû
hölgyek. A táskákból gombolyagok, tûpárnák, maradék
anyagok és természetesen az eddig varrt terítõk, kitûzõk,
faliképek, kistáskák, neszesszerek kerültek elõ. 

A szakkör tagjai most a bölcsõde számára készítenek
apró darabokból egy hatalmas terítõt. Szabó Lászlóné,
Marika szerint ez az elsõ jótékonysági munkájuk, de egé-
szen biztos, hogy nem az utolsó. A hímzés, horgolás, var-
rás elkötelezett hívei igyekeznek tudásukat minél széle-
sebb körben megmutatni, s nem utolsó sorban átadni.
Ezért júniusban – csatlakozva a országos akcióhoz, váro-
sunkban is megrendezik a Szabadban varrás napját.

bm

AALKOTÁS TÛVEL ÉS CÉRNÁVAL

Két osztály – szám szerint harmincöt
tanuló – fejezte be idén tanulmányait a
tízesztendõs múltra visszatekintõ bá-
bolnai Pettkó-Szandter Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégiumban. 

A búcsúztatásukra rendezett ünnep-
ségen keveredett a hagyomány az új
elemekkel. A ballagásnak különös ap-
ropót adott az, hogy az iskola névadó-
ja százhuszonöt évvel ezelõtt született,
s halálának ötvenedik évfordulója is er-
re az évre datálható. A rendezvényen
ezért Asbóth Zsolt, a ménesbirtok tu-
risztikai munkatársa tartott beszédet az
egykori huszártiszt munkásságáról és
szintén az õ nevéhez fûzõdik a ménes-
parancsnok életét bemutató, idén
megjelent kiadvány összeállítása.
Pettkó-Szandtner elõtt tisztelegett a IX.
Nádasdy György Lovasbandérium is –
amelynek Pelczéder Zoltán, iskola-
igazgató is tagja – felvonulásával.

A mûsort emellett a tanulók lovasbe-
mutatója, a közelmúltban rendezett
távlovas verseny eredményesen szere-
pelt résztvevõinek fellépése is színesí-
tette. Végül a hagyományokhoz híven
most is felkerült a szalagcsokor a bal-
lagók hajtókájára. Pelczéder Zoltán
szerint ez a szokás fejezi ki azt az erõs
ragaszkodást, amely az itt tanuló diá-
kokat a városhoz, valamint a ménes-

birtokhoz köti és viszont. És persze en-
nek a köteléknek a megnyilvánulása
az a városban tett felvonulás is, amely-
lyel mintegy elköszönnek az eddig ott-
honukat jelentõ településtõl. 

A búcsú azonban korántsem végle-
ges. Egyrészt, mert többen itt marad-
nak belovaglónak, másrészt, mert
ahogy elülnek a ballagás zajai, hama-
rosan kezdõdnek a szakvizsgák. 

A most végzett két osztály közül az
egyik az érettségire épülõ oktatásban,
az úgynevezett lovas túravezetõ szak-
képzésben részesült. A tanulók na-

gyobb hányada lótartó és tenyésztõ
szakon, vagy ahogyan itt nevezik: lo-
vásznak tanult. Õk az alapismeretek
mellett idegen nyelvi és idegenforgal-
mi képzésben részsültek, amelyek vál-
lalkozói ismeretekkel egészültek ki. Az
eddig tanultakról – két tanuló kivételé-
vel – június 15 –tõl kezdõdõen adnak
számot. A két „kivételt képezõ” diák-
nak azonban elkezdõdik a gondtalan
vakáció, õk ugyanis a Szakma Kiváló
Tanulója versenyen 2. és 6. helyezé-
sükkel már bizonyítottak. 

Bízunk benne, hogy a most ballagók
húsz év múlva a lehetõ legtöbbet ka-
matoztatnak majd Bábolnán, vagy ha-
tárainkon innen és túl az alma mater-
ben szerzett tudásból. 

– bakos mónika – 

MOST ÉS HÚSZ ÉV MÚLVA
Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk – énekelték a most ballagó Pettkó-

Szandner iskola végzõsei az ismert Komár László slágert, miközben bú-
csúztak intézményüktõl, a kollégiumtól, a szakmai gyakorlatnak helyet adó
ménesbirtoktól.
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A szélenergia kihasználása korunk legtisztább, leg-
környezetkímélõbb energiaforrása. Bábolna környékén
több szélerõmû park is mûködik, de a Zölderdõ közelé-
ben felépült hét torony az, amelyek bábolnai felségterü-
leten mûködnek, áramtermelésükkel településünk adó-
bevételeit gyarapítják. 

Május 18-án a tulajdonos Pannon Szélerõmû Kft. szakmai
nyílt napot tartott, melynek keretében a szakemberek és a
sajtó munkatársai testközelbõl is megtapasztalhatták a
szélerõmûvek monumentalitását. A kezdeményezéssel
ugyanakkor a cég csatlakozott a Magyar Szélenergia Tár-
saság kampányához, amely ezt a bizonyítottan környezet-
barát energiahasznosítási módozatot népszerûsíti. 

Településünkön is vannak ellenzõi, kritizálói a szélerõmû-
vek mûködésének. Dr. Hoffmann László ügyvezetõ szerint a
kritikával élõket csupán a látvány zavarhatja, mert más
egyéb kihatása nincs a szélerõmûveknek sem az egész-
ségre, sem az itt élõk életvitelére. Észlelhetõ zajhatásuk
nincs, sugárzás nem mérhetõ, a madarak életére sincsenek
veszéllyel, az õzek, vaddisznók és egyéb apróvadak élet-
módját sem befolyásolják. Az ügyvezetõ úgy gondolja,
hogy hozzávetõlegesen tíz-tizenkét év múlva tevékenysé-
güknek köszönhetõen jelentõsen csökkenhet a lakossági
villamos-energia ára oly módon, hogy a környezetszennye-
zés a lehetõ legminimálisabbra csökken. 

Lassan hazánkban is megszokhatjuk a szélerõmûvek je-
lenlétét, látványuk talán egyre kevesebb ellenérzést kelt. Ér-
dekes volt testközelbõl megtapasztalni az óriási méreteket
– melyek távolról nézve oly aprónak látszanak. Néhány
adat, mely segít eligazodni az óriások birodalmában. A tor-
nyok magassága mintegy 110 méter, a lapátok egyenként
kb. 45 méteresek, az erõmûvek tetején található gondola
akkora, mint egy lakó konténer. Kétszemélyes lélekvesztõ
felvonóval közel 10 perc alatt juthattunk fel a csúcsra, ahol
felemelõ látvány tárult elénk a tetõn kitekintve. Itt volt érez-
hetõ igazán a méretek hatalma.

Nagy Károly a Bábolnai Borbará-
tok Egyesületének egyik alapító tag-
ja. Borai az évenkénti  helyi megmé-
rettetéseken a legjobb minõsítést
szerzik meg, immár városunk hatá-
rain túl is öregbítik az itteni borá-
szok hírnevét. 

Elsõként az Ászár-hegyköz-
ségi borászok számára kiírt,
Nagyigmádon rendezett verse-
nyen ért el palackjaival egy
arany és egy ezüst minõsítést.
Ez azonban csak a belépõt biz-
tosította számára a megyei ver-
senynek minõsülõ Neszmély
hegyközség által szervezett ta-
tai megmérettetésre. A térség
legjobb borászati szakemberei
részvételével rendezett verse-
nyen Nagy Károlynak nem kel-
lett szégyenkeznie. Nedûit egy
ezüst és egy bronz minõsítéssel
jutalmazta a szakmai zsûri.

Az amatõr borásztól megtud-
tuk, hogy unokatestvérével, Ne-
mes Miklóssal együtt, hobbiból
szõlészkednek. Nem céljuk,
hogy a „piacra betörjenek”, ne-
tán vásárlókat szerezzenek,

csupán szerették volna szélesebb kör-
ben is megmérettetni boraikat. Kíván-
csiak voltak, hogy kicsiben, amatõr-
ként is tudnak-e olyan minõséget pro-
dukálni, mint a komoly, elismert pincé-
szetek. Sikerük önmagáért beszél.

SZÉLENERGIA TISZTA FORRÁSBÓL

EZÜSTÖS BORAINK VARRJUNK
A SZABADBAN!

A bábolnai kézimunka szakkör
minden varrni és kézimunkázni sze-
retõ hölgyet, kislányt, urat szeretet-
tel hív a június 18-án rendezendõ
Szabadban varrás napjára. A szak-
kör ezzel az akcióval kíván csatla-
kozni a hasonló elnevezésû orszá-
gos kezdeményezéshez, amely ezt
a nõies házimunkát helyezi a fó-
kuszba. 

A program kezdési idõpontja dél-
elõtt 10 óra. Helyszín: a Kereskedõ
udvarban található CBA parkoló. Az
érdeklõdõk tût, cérnát és a varrás-
hoz szükséges eszközöket hozza-
nak magukkal!

A program során a résztvevõknek
lehetõségük lesz különféle techni-
kákkal készült munkadarabokat (tû-
párna, kisebb képek ) egyénileg el-
készíteni a szakköri tagok segítsé-
gével.
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Középpontban a nyugdíjasok

Az alapítvány kéri mindazok jelentkezését, akik tevékeny-
ségét a Bábolna Mezõgazdasági Kombinát 1989-ben jubi-
leumi oklevéllel ismerte el (névsoruk megtalálható a „Bábol-
na Tények és adatok 1945-1989. I. címû zöld könyvben), je-
lentkezzenek 2011. szeptember 30-ig. A kitöltött pályázati
ûrlapokat a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriu-
ma címére kell eljuttatni (2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A
határidõ jogvesztõ, hiánypótlásra a megadott idõn túl nincs
lehetõség.

Élelmiszercsomag az idõseknek

Természetben nyújtott támogatást (élelmiszer csomagot)
biztosít a közalapítvány a Bábolna Zrt. és jogelõdje, vala-
mint a zrt-hez kapcsolódó gazdasági társaságok nyugdíja-
sainak. A támogatásra jelentkezni a pályázati ûrlap kitölté-
sével lehet 2011. szeptember 30-ig.

Ösztöndíj a bábolnai gyerekeknek

Hasonlóképp a jövõ tanévre ösztöndíj pályázatot is hirdet
a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány, amelyre bábolnai
székhelyû társaságok és intézmények helyi dolgozóinak
gyermekei, illetve bábolnai egyéni vállalkozók gyermekei
jogosultak. A pályázónak itt az iskolalátogatási bizonyítvány
mellé (ha kitûnõ tanuló a gyermek, akkor a bizonyítvány
másolata is szükséges) egy bankszámlaszámot is meg kell
adnia, lévén a pénzmozgás utalással történik. A pályázat
benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

Szívárványszín programok

A városi programpaletta színesítése érdekében a közala-
pítvány anyagi forrásaival is segíteni kívánja a rendezvé-
nyekbe bekapcsolódni szándékozókat.

A tenderre mindazok pályázhatnak, akik az önkormány-
zat által elfogadott idei kulturális programtervben szereplõ
2011. szeptember 1. és december 31. közötti rendezvénye-
ken szeretnének valamiféleképp részt venni a település
közigazgatási határain belül. 

A pályázó lehet jogi vagy magánszemély, illetve gazdasá-
gi társaság, aki/amely adószámmal rendelkezik. A forrás el-
nyeréséhez a beadványban pontosan meg kell jelölni, mely
programban és hogyan kíván részt venni a pályázó. Továb-
bá azt is célszerû mellékelni, a pályázat hogyan növeli a
szóban forgó program sikerességét.

Természetesen a jelentkezõktõl egy elõkalkulációt is vár-
nak, amelyben a pályázati forrás nagyságának megjelölé-
sén túl egy elõzetes költségvetést is csatolni kell. A fent em-
lítetteket és a kitöltött pályázati ûrlapot a közalapítvány ku-
ratóriuma címére kell eljuttatni 2011. június 30-ig. (A határ-
idõ jogvesztõ.)

A sport felélesztéséért

Ötödikként a városban tevékenykedõ sportegyesületek
juthatnak támogatáshoz az alapítvány jóvoltából. Itt feltétel,
hogy a pályázni kívánó egyesület bábolnai székhellyel ren-
delkezzen, alaptevékenysége pedig a sporttal kapcsolatos
szervezés, koordinálás – vagyis a lokális sportélet élénkíté-
se legyen.

A pályázat benyújtásakor az ûrlap mellett a jelentkezõnek
csatolnia kell egy dokumentumot, amelyben kifejti, tevé-
kenysége az elnyerhetõ forrás segítségével hogyan lendít-
heti fel Bábolna sportéletét, továbbá itt is követelmény egy
elõzetes, részletes költségvetés. Mindezen iratokat 2011.
június 30-ig kell benyújtani a közalapítvány kuratóriumának
címére.

PÁLYÁZATOK A-TÓL Z-IG
Öt pályázatot írt ki a közelmúltban a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány. Mint ismeretes, a Bábolna

Ménesbirtok alapításának 200 éves évfordulójára létrehozott „200 éves Bábolna” elnevezésû alapítvány
beolvadt a Bábolnáért Közhasznú Közalapítványba, így a korábbi szándéknak megfelelõen a jogutód is
támogatni kívánja a Bábolna Mezõgazdasági Kombinát 1989-ben jubileumi oklevéllel jutalmazott dolgo-
zóit, a jó tanuló diákokat, a város rendezvényein közremûködõket, a Bábolna Zrt. és jogelõdje nyugdíja-
sait, valamint a településen mûködõ sportegyesületek munkáját. A pályázatokkal kapcsolatos informá-
ciók és a szükséges adatlapok a www.babolna.hu oldalról tölthetõk le, vagy a Polgármesteri hivatal föld-
szinti ügyfélszolgálatán kérhetõk. Tájékoztatást a 34/568-000-as telefonszámon kaphatnak az érdeklõ-
dõk. Valamennyi pályázati anyag kizárólag személyesen, vagy postai úton nyújtható be. 

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy

a Bábolnai Általános Iskola
BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT 

2011. június 10-én (pénteken) 17 órakor,
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT 

2011. június 17-én (pénteken) 17 órakor
tartja az iskola sportpályáján.

(Rossz idõ esetén a Sportcsarnokban tartjuk
mindkét rendezvényt.)

Szeretettel várjuk a szülõket, hozzátartozókat 
és minden kedves vendéget!



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu12

2011. június

Balajthy bácsi helyettesített már fél
éve. A számtantanárnõnk beteg volt, az
öreget nyugdíjból rendelték be. Jól meg-
voltunk vele, az az igazság, csak nem
tudtuk soha, hányasra feleltünk. Pedig
nem állhattunk valami fényesen, akkori-
ban inkább horgászni jártunk, és a hala-
kat számoltuk. Különösen Péter. Sokszor
csak a táskáját dobta be az ablakon, az-
tán két-három óra múlva érkezett meg. 

– Péter, Péter, nem lesz ennek jó vége.
Hozd ki a házi feladatodat! – az öreg tü-
relmesen várt. 

– Tanár úr, nem számítottam rá, hogy
épp ma... Tetszik érteni... Egyébként
mindig megcsinálom... 

– Péter, Péter! Mit írjak be neked? Mi
jár ezért? 

– Természetesen egy fa, tanár úr, egy
gyök. De majd pótolom. 

– Fa? 
– Hát csak úgy mondjuk... Szóval le-

het az tûzifa, sámli, akác – lényeg az,
hogy elégtelen. 

– Nem tudom mi lesz veled - és csó-
válta az öreg a fejét. 

Szóval elég gyakran ez történt. Péter
az év vége felé elkezdett nyugtalankodni
- azért mégse volna kellemes megbukni.
Ha néha-néha felelt, akkor is elég bi-
zonytalanul. Hátha az öreg be sem írja a
jobb jegyeket, csak a “fákat”. Még az
osztálykönyvet sem tudtuk megnézni,
mert az öreg saját kis noteszébe jegyez-
getett csak valamit. Viszont elég gyakran
bent felejtette az asztalon, s csak a folyo-
sóról baktatott vissza érte. Péter nem so-
káig tétovázott. Magához vette a noteszt.
Az öreg jött vissza. 

– Nem hagytam bent a noteszt, gyere-
kek? 

Mi álltunk tétovázva. 
– Nem, tanár úr. Azt hiszem, ma nem is

tetszett hozni - mondta Péter. 
– Az lehet, nagyon meglehet – mond-

ta az öreg nevetve. – Kitelik tõlem – és ki-
baktatott. 

Mi persze, röpültünk Péterrel, ki a Pa-
tak mellé, meg sem álltunk addig. Le-

rogytunk a tavaszi fûbe, eldobtuk az is-
kolatáskákat, aztán elõ a noteszt. 

– Ne vacakolj, nézd már meg! – mond-
tam Péternek. 

– Az enyémet elõször, ne haragudj,
mégiscsak én vagyok “ mélyebben” –
egyenesen boldogok voltunk, mit is talál-
tunk. 

Szép ábécében be voltak írva a diá-
kok, de jegyeket nem találtunk: helyettük
apró betûs bejegyzéseket, alig lehetett
kisilabizálni. “Nem tanul.” Aztán: “Jó hu-
morú.” Meg voltunk döbbenve. “Egyéni-
ség.” Mi a fene, Péter te egyéniség
vagy? Az öreg! Miket tud. “Kár lenne ér-
te.” “Gondolkodik, de nem tanul.” “Az
apja nem él.” “Viheti valamire.” “Fantá-
zia.” 

Meghatódtunk az öregen. Komolyan
veszi a tanítást, nem csak a jegyeket .
Zavarba jöttünk, ahogy végiglapoztuk a
noteszt, a gyerekekre mindre tudott egy-
egy jellemzõt, elámultunk. Aztán a no-
tesz hátulsó részébõl fényképek hullot-
tak ki. Két kislány képe meg egy fiúé. A
fényképekbõl egy jó darab hiányzott,
mintha leszakította volna valami. Gyor-
san visszatettük, és máris indultunk. 

Az öreg egy földszintes házban lakott,
benn az udvaron nyílt az ajtaja. 

– Na, mi az, fiatalemberek? Érzitek,
hogy nincs rendben a szénátok? 

Álltunk az ajtóban. 
– Gyertek be, na – mondta. – Hát nem

álltok valami fényesen, különösen te, Pé-
ter! Hát mi lesz? Fogsz tanulni? Várjatok,
csinálok egy teát, meg esztek velem egy
darab kolbászt, szalonnát, ami van. Nem
lehet válogatni. 

– Nem, mi igazán nem kérünk. 
– Ne nyavalyáskodjatok! – és már hoz-

ta is az elemózsiát. Körös-körül könyvek
még a földön is, az ágyra is odahalmoz-
va, folyóiratok, jegyzetek. 

– Így élek én, hát mit csináljak? Kinek
mi jut? Nekem könyvek jutottak. Na,
egyetek... 

– Tanár úr... – Péter is nehezen vágott
bele –, megtaláltuk a noteszét... Ahogy

délben takarítottam, én voltam a hetes,
megtaláltam – és nyújtotta is. 

– Jaj, de rendesek vagytok! Ez szép.
Nem is annyira a notesz miatt... Úgyis tu-
dom fejbõl, hogy álltok. 

– Nem is a notesz. A képek! A gyere-
kek! Tudjátok, nekem a legkedvesebbek.
Ekkorák voltak a háborúban a gyereke-
im. Mindig magammal hordtam a képe-
ket, még a fronton is. És megmentettek
ezek a gyerekek! Így is belém fúródott a
szilánk, itt, a mellemen, de nem tudott
olyan mélyre bemenni. Azt mondta a
század orvos, Balajthy, megmentették a
gyerekei... Igaz is... Nem láttátok? 

– Nem. Hol? Milyenek? – kérdeztük
hamisan. 

– Itt vannak. Nézzétek. Ez a legkisebb
fiam. Ez a nagyobbik lányom, ez meg...
ez a középsõ. Ez szõke. A másik kettõ
barna. Hát már megnõttek, szerteszét
vannak. Ezeket sajnáltam volna... A je-
gyeket nem mutatom, mert azokat már
úgyis megnéztétek... De csak betûk van-
nak benne, hiába – és mosolygott az
öreg. 

Fejlehajtva eszegettünk az öreggel.
De Péter nem állta meg, csak megszó-
lalt: 

– A fantázia, az hányas tanár úr? 
– A fantázia? Neked nagyon élénk a

fantáziád. De jelenleg azt jelenti, hogy
megbuksz, fiam. Te semmit se tanulsz. 

Megszeppenve jöttünk el. 
– Látod, nem kellett volna ellopni. Leg-

alább reménykedhettél volna – mondtam
Péternek. 

Rákapcsolt a tanulásra, ki is nyögött
valamit egy-egy feleletnél, de az öreg
csak azt mondta utána mindig: 

– Fantáziád, az van fiam. Elég az, mit
gondolsz? 

Aztán Péter boldogan lobogtatta a bi-
zonyítványát év végén. 

– Átmentem, gyerekek! Hármast adott
az öreg. Van benn fantázia! 

Szaladtunk le a Patakra, vége volt egy
boldog évnek.

Az oldalt összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

GYURKOVICS TIBOR: A TANÁR ÚR NOTESZA

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó!
Június elsõ vasárnapjára esik a pedagógusok köszöntése Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának

társadalmi elismeréseként június elsõ vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére elõször 1952-ben került sor:
ekkor adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. 

Napjainkban fenntartói – intézményi szinten köszöntik a pedagógusokat minden év júniusában. Idézzük fel a régi iskolák han-
gulatát, tanítóink emberségét, szeretetét az alábbi elbeszéléssel. 
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GONDOLATOK AZ ANYASÁGRÓL
A gyermek születése leírhatatlan érzés. Senki sem tudja elõ-

re, milyen a születendõ gyermek. Fiú, lány, fekete, szõke?
Nincs neve, nincs arca. Jelenlétét csak apró külsõ jelek árulják
el, ahogy növekszik, átalakítja hozzátartozói életét – az apáét
is, pedig az õ testében nem történik változás. Az eddig karcsú
test kivirágzik, asszonnyá érik.

Az anya a gyermek születése után ösztönösen „kapna érte”,
az oltalmazás és birtoklás érzése keríti hatalmába, átfonva a
szeretet hatalmas érzésével. Az a parányi arcocska, a pici uj-
jak, az éktelen fájdalmas sírás, az a pár összeragadt hajszál, s
tán könnycsepp is az arcon, mert nem érti mi történt, hová lett
a biztonság, a melegség, az anya szívdobogása, mely meg-
nyugtatta õt. A szeretet nem kell kiérdemelni, a szeretet min-
denkinek kell. A legõszintébb szeretetre pedig csak az anya
képes. Ez az anyasággá válás pillanatával kezdõdik. Gyerme-
künket szeretni, védeni, helyesen táplálni, gondozni, nevelni
kell. S csiszolni, mint a gyémántot, hogy mire felnõ, ragyog-
hasson. Hosszú, hosszú fáradtsággal és türelemmel járó mun-
ka ez, olykor a számunkra fontosnak tûnõ dolgot félre kell ten-
ni. Legyen idõnk a gyermekünkre, soha ne tagadjuk meg tõle
az idõt! Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy
nem is kéri lányod, fiad. Õ ma gyerek, s késõbb nem pótolha-
tod be az önfeledt legózást, babázást. Ha most kihagyod az
együttlét meghitt perceit, évek múlva végleg elengedi kezed és
a kapaszkodó nélkül elsodródhat. A közös percek téglák, ame-
lyekbõl és amelyekre a felnõtt élet épül. Ha sok tégla hiányzik,
labilis lesz az építmény.

Tanúbizonyságul álljon itt néhány vallomás az anyaság örö-
meirõl.

Gyönyörködtem a fiamban és próbáltam megfogalmazni
mindazt, amit láttam és ami átjárt közben. Ízlelgettem az anya-
sággal járó új érzéseket és csodálattal állok a Teremtõ nagy mû-
ve: a gyermekem elõtt. Nézem õt, gyönyörködöm. Alszik. Csen-
des szuszogás, félrebiccentett fej. Meg-megmozduló öklöcs-
kék, kitáruló ujjak. Mosolyra húzódó szájacska, mely rögtön

görbül is tovább elégedett csücsörödésbe, morcos fintorba,
vagy éppen szorgos szopizásba kezd. Majd újra nyugalom,
melyben ott feszül a kicsi élet megannyi mozzanata. Csilingelõ
hangja betölti lelkem. Mosolya, kacagása betölti szívem. Rám
bízza magát. Megajándékoz önmagával, percrõl, percre, napról
napra. Parányi élet, nagy csoda, felfedezésre váró titok, aján-
dék, áldás. Boldog vagyok, hogy részesülök ebben az égi-földi
csodában.

Hogy számomra mit jelent az anyaság? –  Csodát. Mindemel-
lett persze ott van az aggódás, szorongás, félelem. A felelõs-
ség, hogy miképpen alapozom meg két csöppség életét, jövõ-
jét létemmel, figyelmemmel, törõdésemmel, gondoskodásom-
mal. Szeretném, hogy gyermekeim úgy érezzék: „nekem van a
legjobb anyukám.”

Az anyaság elmulasztja a fáradtságot, a fájdalmat, eltüntet
minden bajt és csak jót ad. És persze hõsnek lenni sem rossz,
mert mi anyák hõsök vagyunk, a mindennapok hõsei. Van, hogy
elnézek a káosz és a gyerekek felett és azon gondolkodom:
„kellett ez nekem?”. Akkor egy puha kéz megfogja az enyémet,
egy vékony hang azt mondja: „anya gyere te is játszani” és ak-
kor biztosan tudom, hogy kellett...

Nekem, mint védõnõnek mit is jelent a gyermek a gyerme-
kek boldogsága? Azt, amikor az óvodában, az iskolában a
gyerekek odaszaladnak megérintenek és mesélnek: ezt neked
készítettük, mikor tetszik eljönni hozzánk? 

De a tapsot is az elsõ osztályban, mert én tartom az órát.
Családlátogatáskor a beszélni alig tudó kisgyermek szavait:
„anya gyeje gyojsan, mert megjött a védõ néni!”. Úgy gondo-
lom, hogy a gondozottakért való küzdelemért, tenni akarásért
cserébe a legtöbbet: a legkisebbek mosolyát, örömét, a szere-
tetet és a hálát kapjuk.

Hérics Józsefné védõnõ

BUSZJÁRAT AZ ÚJ TEMETÕBE
Bábolna Város Önkormányzata döntött arról, hogy lakosaink Új temetõbe való
eljutásához helyi buszjáratot indít. A járat minden szombaton 14 órai indulás-
sal közlekedik és 16 órakor indul vissza az Új temetõ parkolójából. 
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 problémájuk, felvetésük
van a járattal kapcsolatban!

dr. Horváth Klára s.k. polgármester

SZÉP ÉS NEHÉZ
60 ESZTENDÕ

Örömteli ünnepi alkalomra került sor
május 13-án. Burai Béláné (született
Tribusz Zsuzsanna) és Burai Béla ünne-
pelték hatvanadik házassági évfordulóju-
kat. A gyémántlakodalmasok 1951. má-
jus 13-án esküdtek egymásnak örök hû-
séget, melyet dr. Horváth Klára polgár-
mester elõtt újítottak meg. Az egyházi es-
küvõt május 21-én a protestáns temp-
lomban tartották református szertartás
szerint Molnár Varga Péter lelkész úr
közremûködésével.

Lapunk munkatársai nevében jó
egészséget és további hosszú, boldog
éveket kívánunk Zsuzsa néninek és Béla
bácsinak.
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MINÕSÉGI TÛZIFA
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ
Bábolnai fakereskedés az alábbi

szolgáltatásokkal
várja tisztelt megrendelõit

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk 
és konyhakész tûzifa) értékesítése

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, 
deszkák) értékesítése

– Fûrészpor értékesítés
– Fuvarozás 1,7 t-ig

Elérhetõségek:
PA-RO FAKERESKEDÉS

Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821

Kisbér belterületén
100 m2 alapterületû,

központi fûtéses,
két garázzsal

rendelkezõ 

CSALÁDI HÁZ
ELADÓ!
Érdeklõdni:

06-70-94-95-095
telefonszámon
naponta lehet.

Hazánk egyik kiemelten értékes tájegységén, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park területén tett kirándulást árpilis 30-án a bá-
bolnai „Mérföldkõ” turisztikai csoportja. 

Az 1997-ben megalakult nemzeti park európai viszonylatban
is rendkívüli változatosságot õriz. Egyrészt a Balaton látványa,
a Keszthelyi-hegység dolomitos-mészköves felszíne, a Tapol-
cai-medence érdekes formájú bazalthegyei, valamint a Káli-
medence vulkáni kúpokkal, kõtengerekkel és apró tavakkal
tarkított területe.

Egyszóval szemet-lelket gyönyörködtetõ a táj. A tanúhegyek
változatos alakja, a karsztjelenségek, a szurdokvölgyek, ame-
lyekhez építészeti és történelmi értékek is társulnak.

A Balaton-felvidék szõlõ- és borkultúrája kiemelkedõ nemze-
ti örökségünk, melynek nedûjét mi is megkóstoltuk.

Elsõként Keszthelyen, a Festetics-kastélyban tettünk látoga-
tást, mely a mai formáját 1883-1887 között kapta. Festetics
György nevéhez fûzõdik a Georgikon, a mai Agrártudományi
Egyetem megalapítása. A kastély Helikon-könyvtárát, a Heli-

kon-parkot és a családi portrékat nem gyõztük csodálni.
Asbóth Zsolt csoportvezetõnk minden egyes személyrõl és
tárgyról sok érdekes információval ragadtatott el bennünket.
Rövid belvárosi séta kapcsán, mindenki szabadon választha-
tott a sok múzeum és látnivaló között.

Második megállóhelyünk Szigligeten volt, ami néhány év-
százada még sziget volt. 

A klasszicista stílusban épült Esterházy-kastély épületét és a
hozzá kapcsolódó arborétumot tekintettük meg. A kastély
1952 óta irodalmi alkotóházként mûködik. A tájba illeszkedõ
kert a romantika jegyeit õrzi, felbukkanó szobrokkal, mûalko-
tásokkal, sétautakon körbejárva növények virágzásában gyö-
nyörködhettünk.

A 750 éves „Balaton várát” rövid lépcsõzés után közelítettük
meg. A várról sok érdekeset megtudtunk az ismertetõ táblák-
ról, és kísérõnktõl is. A XVII. század végén villámcsapás követ-
keztében a vár nagy része leégett, majd a még álló épületet I.
Lipót király rendeletére lerombolták. A felújítását 1991-ben
kezdték el.

A várból átnéztünk a közeli 415 méter magas Szent György-
hegyre. A Tóti Lengyel barokk kápolna mellett, a Tarányi-prés-
ház közelében haladva a bazaltorgonák is egyre közelebb ke-
rültek. A táj szépsége mellett a növényritkaságokról is tettünk
említést. 

A napi fáradalmakat a Kardos Pincészetben pihentük ki, és
emlékekkel gazdagon tértünk haza.

Minden túratársamnak köszönöm a vidám, érdeklõdõ han-
gulatot, Asbóth Zsoltnak pedig az élvezetes, tartalmas idegen-
vezetést. Legközelebbi túránkat a Pannonhalmi-dombságon
folytatjuk, melyre szintén várjuk a jelentkezõket.

Bierbauer Imréné

A TANÚHEGYEK ÖLELÉSÉBEN
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Múlt havi számunkban az energia-
takarékosságról, mint jelentõs meg-
takarítási – és egyben jó befektetési
lehetõségrõl olvashattunk. 

Vége a fûtési szezonnak, itt az ideje
a külsõ munkálatoknak, a nyílászárók
cseréjének és a fûtéskorszerûsítésnek.
De függetlenül attól, hogy komolyabb
felújításban vagy csak kisebb átalakí-
tásban gondolkodunk, a legfontosabb
feladatunk a megfelelõ hõszigetelés ki-
alakítása, hiszen bármilyen modern fû-
tési rendszert is alkalmazunk, ha köz-
ben az utcát és nem a lakásunkat fût-
jük.

Ma már sokféle természetes és mes-
terséges hõszigetelõ alapanyag és
technológia áll rendelkezésünkre a pa-
rafától kezdve az ásványi habon át a
poliuretánig. Ezeket szõnyegek, teker-
csek és lemezek, vagy beönthetõ
anyagok formájában használhatjuk –
de a lényeg a minél jobb hõszigetelõ
képesség. Ugyanis minél kisebb egy

anyag hõvezetõ képessége, annál jobb
hõszigetelõ tulajdonsággal rendelke-
zik. Jó azonban tudni, hogy a maga-
sabb szigetelési érték ellenére a mes-
terséges hõszigetelõ anyagok anyag-
költsége mintegy 10—50%-kal alacso-
nyabb, mint a természet közelieké. A
legmegfelelõbb alapanyag kiválasztá-
sakor így mindenképp kérjük ki szak-
ember véleményét, hiszen nemcsak
technológiai és anyagi, hanem környe-
zetvédelmi és egészségügyi szem-
pontok is befolyásolhatják döntésün-
ket. 

Ha nem gondolkodunk komolyabb
beruházásban, akkor is számos prakti-
kus megoldás áll rendelkezésünkre,
hogy kis odafigyeléssel házilag is csök-
kentsük lakásunk hõveszteségét.

Jelentõsen csökkenthetõ a lakásból
kiillanó hõ mennyisége a nyílászárók
megfelelõ utólagos szigetelésével és
az üvegekre felvitt hõvisszaverõ fóliá-
zással. Hatékony megoldás, ha a radi-

átor mögötti falrészre alumínium-fóliá-
val bevont hõszigetelõ lapot, úgyneve-
zett hõtükröt helyezünk. A hõtükör a
szoba irányába veri vissza a hõt, ami
egyébként a falon keresztül a szabad-
ba távozna. Ha nincs ilyen speciális la-
punk, megteszi akár a konyhai alufólia
is. A bejárati ajtót is érdemes függöny-
nyel leválasztani, hiszen amikor kinyit-
juk, sok meleg levegõ áramlik ki a la-
kásból.  A szõnyegek javítják a hõérze-
tet, remek hõtartók, melyeket a padló-
ra, vagy akár a falakra is rakhatunk.

Fontos tudni azonban, hogy a leg-
kedvezõbb hatást profi hõszigeteléssel
érhetjük el. Az elsõdleges és legfonto-
sabb a homlokzati hõszigetelés. A jól
kivitelezett külsõ szigeteléssel akár
negyven százalékos fûtési költség is
megtakarítható. 

Fektessünk hangsúlyt a tetõ és a pin-
ce szigetelésére is, de azt se felejtsük
el, hogy a nyílászárók korszerûbbre
cserélésével is akár húsz százalékot
spórolhatunk.

HÕSZIGETELÉS OTTHON

FILMZENEI KONCERT
JÚNIUS 12. 19 óra

Darth Vader, James Bond, és a 
vadnyugat fenegyerekei Bábolnán

Élõ filmzenei koncert látványos meglepetésekkel

a 15 éves
Ritmus Koncert Fúvószenekarral

Vezényel: Bánfi Balázs

HELYSZÍN: Bábolna Szabadidõközpont

JEGYÁRAK: elõvételben: 500 Ft , helyszínen: 800Ft

Jegyek kaphatók: a Zeneiskolában, Ácson Nagy Irén
virágboltjában, Bábolnán a Polgármesteri Hivatalban
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CSEPEREDÕK NÉPTÁNC KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
2010. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév

helyesbítése
b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1523 3481
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 1000 2830
- SZJA 1% 0 375
- központi költségvetéstõl 0 200
- helyi önkormányzattól 800 500
- egyéb szervezetek támogatása 200 1755

2. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 514 642
3. Tagdíjból származó bevétel 9 9
B. Vállakozási tevékenység bevétele 55 90
C. Összes bevétel 1578 3571
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1444 3057
1. Anyagjellegû ráfordítások 37 130
2. Egyéb ráfordítások 1407 2927
E. Vállalkozói tevékenység ráfordítása () 36 39
1. Anyagjellegû ráfordítások
4. Egyéb ráfordítások 36 39
F. Összes ráfordítás 1480 3096
G.Adózás elõtti eredmény 98 475
I. Tárgyévi vállalkozó eredmény (B-E) 19 51
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 79 424

SZENT IVÁN ÉJ
2011

IDÕPONT: június 25. (szombat)

10.30 órától V. Tájékozódási Kerékpárverseny
(Nevezés: Szabadidõközpont elõtt 2 fõs csapatokban)

Délutáni programok a Szabadidõközpontban és környékén:
14.30 órától V. Bábolnai GYÖK Pókerbajnokság 

Nevezési díj: 300 Ft,-  (Nevezés a helyszínen 14.30-ig,
a verseny kieséses rendszerben kb. 19.00-ig tart)

15.00 órától Aszfaltrajz verseny, arcfestés, lovaglás 
20.00 órától ,,Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról’’ címû musical 

70 percben a Talpalatnyi Színház elõadásában
21.20 órától Tûzgyújtás, tánc a tûz körül 
22.00 órától DISCO 

A programok ingyenesen látogathatóak,
szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT 

ÉSZAK–BAKONYI

TÚRÁRA VÁRJA 
AZ ÉRDEKLÕDÕKET!

Idõpont:
június 18.  (esõnap június 25.)

Túravezetõk: Bihari Gábor 
Bierbauer Imréné

Távolság: 13 km, közepes nehézség

Útvonal: 
Piros túrajelzésen Vinye - Fûrésztelep -
Kõpince-forrás - Kõpince-barlang -
Betyár pamlag-barlang - Millenniumi
emlékobeliszk - Porva-Csesznek vasútál-
lomás, itt áttérünk a sárga jelzésre
Kopasz-hegy - Hódos-ér völgye - (eset-
leg Keselõ- hegy) Vinye felé mûúton -
Pokol csárda.

Utazás:
Saját gépkocsival az ácsi vasútig.
Onnan oda-és visszaútban is vonattal.
Odaútban indulás Bábolna buszvégál-
lomásról 07.00 órakor Ácsra, onnan
07.59-kor Gyõrbe, onnan Vinyére
08.49-kor. Érkezés 10.02-kor
Visszaútban indulás Vinyérõl 17.35-
kor, Gyõrbõl 19.31-kor, érkezés Ácsra
19.51-re.

Költség:
Vasúti teljesárú menetdíj oda-visszaút-
ban: 2750 Ft/fõ + saját kocsi
Felszerelés: igazolványok, bakancs, zárt
ruházat, élelmiszer, költõpénz a büfében

JELENTKEZÉS ÉS MEGBESZÉLÉS
június 15-én (szerdán) 16.30-kor

a Városi Könyvtárban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 12. –  Vasárnap (Pünkösdvasárnap ÚRVACSORA) 11 óra
JÚNIUS 13. –  Hétfõ (Pünkösdhétfõ, Legátus szolgál) 11 óra
JÚNIUS 19. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 26. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   3. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 10. –  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 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
JÚNIUS 19. 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. JÚNIUS

5-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Urunk mennybemenetele 10.45 órakor szentmise
12-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Pünkösdvasárnap 10.45 órakor szentmise
19-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Szentháromság vasárnapja 10.45 órakor szentmise
26-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Úrnapja 10.45 órakor szentmise
Július 3-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Szentháromság 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

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



A tekecsapatról múlt hónapban azt írtuk, a bajnokság
befejezésével eredményeiket tekintve kiesõk lennének, de
halvány remény azért még maradt az NB I-es szereplésre.
Az országos közgyûlés ugyan döntött arról, hogy nem
bõvítik a bajnokságokban szereplõk létszámát, a megyei
vezetõségek azonban még vitatják a döntés létjogosult-
ságát. Így még mindig nyitott a kérdés, hogy melyik
osztályban folytathatják legényeink. 

Skuba István szakosztályvezetõ bizakodóan nyilatkozott.
Még egy halvány esélyt lát a bennmaradásra, ebben az
esetben viszont jóval több koncentrációra és edzés-
munkára lesz szüksége játékosainak. 

Büszkeséggel említette ifjúsági csapatát, akik remek tel-
jesítményt nyújtottak, és az elõkelõ negyedik helyen
végeztek. Ifjabb Horváth Péter a közelmúltban ifjúsági
válogatottként szerepelt Szarajevóban a világbajnokságon,
ahol a csapat negyedikként fejezte be a küzdelmeket. Ezzel
még nincs vége, hiszen a legszebb eredményt tekéseink
megyei másod osztályú csapata produkálta, akik bravúros
teljesítménnyel megnyerték a bajnokságot, és egy
osztállyal feljebb léphetnek. H P

Május második vasárnapján a sereghajtó Naszály együt-
tese látogatott Bábolnára. Álmos mérkõzésen, nehezen
született meg az elsõ gól, de aztán sorra jöttek a hazai talá-
latok, ám mindezek ellenére a gyenge ellenféllel szemben
mi sem nyújtottunk jó teljesítményt. Bábolna SE – Naszály
SE 5 : 0 (ifi 10 : 4).

A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság 25. forduló-
jában focistáink Oroszlányban vendégszerepeltek. A tabel-
la harmadik helyét birtokló hazaiak már a hetedik percben
megszerezték a vezetést, legényeink azonban remek játé-
kukkal meglepték ellenfelüket. A második félidõben akciói-
kat gólra tudták váltani Szedlacsek Sándor fejesének kö-
szönhetõen, késõbb Horváth Miklós volt eredményes. Már-
már úgy látszott, meglepetés eredmény születik, ám a ha-
zai csapat a lefújás elõtt egy bombagóllal kiegyenlített, így
lett 2 : 2 a találkozó végeredménye.

Ifistáink mindenáron nyerni szerettek volna Oroszlány-
ban. Már a hatodik percben megszerezték a vezetést, amit
a hetvenhetedik percig sikerült tartani. Ekkor kiegyenlített
az ellenfél, és a túlzott gyõzni akarás sajnos visszájára for-

dította a mérkõzést. A hazaiak még két gyors góllal beállí-
tották a 3 : 1-es végeredményt.

Labdarúgóink búcsú vasárnapján a Vértesszõlõs együt-
tesét fogadták. Játékosaink mindent megtettek azért, hogy
végre itthon is megmutathassák, milyen is az igazi foci. Az
elsõ félidõben több helyzetet is kidolgoztak, de nem sikerült
gólra váltani még a száz százalékos gólhelyzeteket sem,
noha az eredmény a két együttes tabellán elfoglalt helyét
befolyásolta. A második félidõben is jobban játszottak a mi-
eink, és a hatvanadik percben egy kapu elõtti akció végére
Szedlacsek Sándor tett pontot. A végeredményt a csere-
ként beállt Zobák Bálint állította be. Így lett a vége 2 : 0.

Ifistáink a múlt heti oroszlányi fiaskót javítandó ezúttal re-
mekeltek. Lehengerlõ játékkal gyûrték maguk alá ellenfelü-
ket. Zsidi Márk 3, Pálinkás Patrik 2, valamint Skuba Ákos,
Lengyel Dániel és Szûcs György egy-egy találatával gólzá-
poros gyõzelmet arattak. A mérkõzés eredménye 8 : 0 lett.

Következõ vasárnap is a hazai pálya elõnyét élvezhették
labdarúgóink, akik a Környe együttesét fogadták. Csapa-
tunk kitûnõen kezdett, Szedlacsek Dénes már a hatodik
percben kiszorított helyzetbõl, úgy hét méterre a kaputól,
bravúros mozdulattal talált az ellenfél hálójába. A második
hazai gól sem váratott sokáig magára. Frank Attila gyorsa-
ságát kihasználva a tizenhatoson belül estében, ballal lõtte
a labdát a környei kapuba. Sajnos az ellenfél hamarosan
bevette Bérci Balázs kapuját, sõt, a harmincnegyedik perc-
ben kiegyenlített. A második félidõ javarészt egyenlõ erõk
küzdelmét hozta, de Ollé István edzõ szerint a játékrészben
nem játszott jól együttesünk. A lefújás elõtt három perccel
azonban szabadrúgáshoz jutottak a mieink. Pint Tamás
húszméteres bombáját nem védhette a környei hálóõr, ez-
zel ki is alakult a 3 : 2-es végeredmény.

A ifjúsági csapat ezúttal sajnos nem bírt a listavezetõvel,
és 4 : 1 arányban alulmaradt. Stabilan tartják a harmadik
helyet, de a bajnoki cím elnyerése már kétséges.

Hantos
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TEKE NB I. 

MÉG NYITOTT A KÉRDÉS

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

GÓLOKRA VÁLTOTT ÁLMOK



A horgásztó környéke remek hely-
színnek bizonyult az ifjú atléták számá-
ra. Az ötletgazda Cseh László, aki a
megyei Atlétikai Szövetség elnökhe-
lyettese, lapunknak elmondta, hogy a
szövetségben új versenyhelyszíneket
keresnek, új versenyek lebonyolításá-
ban gondolkoznak, különös figyelmet
fordítva az ifjúságra. Bízik abban, hogy
némi szemléletváltásra késztethetik
ezzel az utánpótlással foglalkozó szak-
embereket, akik a fiatalokat az atlétika
irányába terelgethetik. Ennek része az
is, hogy a természeti környezetet ki-

használva igyekeznek megszerettetni
a futást az ifjú korosztállyal.

Szöllõsi Miklós fõtitkár (KEM Atlétikai
Szövetség) szerint a mezei futóverse-
nyek könnyebbek, puhább talajúak,
mint például az aszfalton zajlók, így
kevésbé terhelik az ifjú atlétákat, ezen-
kívül a környezet is hangulatosabb, és
a szervezéssel is kevesebb a gond. Mi-
vel a kisebb településeken atlétikai
szakosztályok nem mûködnek, ezért
az általános- és középiskolákat céloz-
zák meg az utánpótlás keresése érde-
kében. Tervük, hogy ezen a festõi kör-

nyéken megyei bajnokságot rendezze-
nek a közeljövõben.

A bábolnaiak a megmérettetésen is
kitûnõen szerepeltek, több dobogós
helyezést is elértek.

EREDMÉNYEK

550 m leány 7-8 éves: 1. Cser Tí-
mea (Bokod); 2. Sándor Julianna
(Bokod); 3. Kovács Alexandra (Bábol-
na)

550 m fiú 7-8 éves: 1. Palánk Máté
(Bábolna); 2. Ruzsás Ákos (Bábolna);
3. Sárközi Máté (Bábolna)

1000 m leány 9-10 éves: 1. Szûcs
Dóra Lili (Bokod); 2. Soleczki Virág
(Bokod); 3. Pintér Bianka (Bokod)

1000 m fiú 9-10 éves: 1. Csende
Dániel (Bokod); 2. Bujáki Dávid (Bá-
bolna); 3. Marton Krisztián (Bokod)

2500 m leány 11-12 éves: 1. Lázár
Tímea (Bana); 2. Lakatos Enikõ
(Tárkány); 3. Németh Noémi (Bábolna)

2500 m fiú 11-12 éves: 1. Csonka
Zsolt (Bokod); 2. Janus Márk (Bábol-
na); 3. Nagy Csaba (Tárkány)

2500 m leány 13-15 éves: 1. Gazsó
Katalin (Bokod); 2. Gábor Noémi
(Bokod); 3. Kovács Bernadett (Bábol-
na)

2500 m fiú 13-15 éves: 1. Valter
Bence (Bokod); 2. Kráz Barnabás (Bá-
bolna); 3. Toma Zsombor (Bana) 
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Kézilabdás lányaink még mindig küzdenek az NB II ráját-
szásában, de már átértékelték jövõbeni terveiket. Szántó Zi-
ta edzõ szerint lenne esélyük a folytatásra ezen a szinten,
de nem sok értelmét látja. Többen jelezték távozásukat a
csapatból – amit nem az eredménytelenség szült -, új játé-
kosok igazolására viszont kevés lehetõség nyílik. Ezért in-
kább visszamennének a megyei bajnokságba, ahol új kon-
cepciók alapján új együttest lehetne építeni. Az utánpótlás
kérdése megoldottnak látszik, hiszen az ificsapat jó ered-
ményeket könyvelhet el, õk hamarosan felnõhetnek a na-
gyok szintjére. 

A felnõtt csapat a Celldömölkön elszenvedett tizennégy
gólos vereség után Komáromba látogatott, ahol még na-
gyobb arányú, tizenhat gólos vereséget szenvedett. Ezután
egy hét szünet következett, majd együttesünk május 21-én
a gyõri egyetem gárdájával mérkõzött. Lányaink idegenben
kitûnõ játékkal rendkívül szorossá tették a küzdelmet, de a
gyõriek a hajrában szerzett három góljukkal bebiztosították
gyõzelmüket. 

A rájátszás utolsó fordulójában az Alsóõrs csapata láto-
gatott Bábolnára. Õket idegenben egyszer már sikerült le-

gyõzni, így nagy várakozás elõzte meg a találkozót.
Kéziseink lehengerlõ, remek játékkal nagyarányú gyõzel-
met arattak, amely akár fel is jogosíthatná õket a további NB
II-es szereplésre.

Komáromi AC – Bábolna SE 39 : 23 (ifi 24 : 20)
SZESE Gyõr – Bábolna SE 27 : 24 (ifi 39 : 25).
Bábolna SE – Alsóõrsi SE 36 : 21 (ifi 20 : 29)

I. ÖLBÕ-TÓ FUTÁS

ÚJ VERSENYHELYSZÍN LEHET BÁBOLNA

KÉZILABDA

ÁTÉRTÉKELT TERVEK, ÚJ JÖVÕKÉP

Általában az õszi idõszakot tartják a futóversenyek szezonjának, de egy
új kezdeményezésnek köszönhetõen Bábolnán, az Ölbõi tó körül mezei fu-
tóversenyt rendeztek kellemes tavaszi napsütésben. A május 5-i megméret-
tetésen banai, bábolnai, bokodi, kocsi és nagyigmándi iskolások vettek
részt.



A szélsõséges idõjárás közepette az
elsõ rajtolók százhatvan kilométeres
távot teljesítettek, ami csúcskategóriát
jelent, és egyaránt próbára teszi lovát
és mindenre elszánt lovasát.

A VIII. Bábolna Derby Nemzetközi
Távlovas Verseny lebonyolításában
mindenki jelesen vizsgázott, hiszen a
nemzetközi és a honi résztvevõk is
nagy megelégedettséggel távoztak
Bábolnáról. A hazai verseny különle-
gessége, hogy a kisalföldi uradalom-
ban nem csak távlovaglók, de a távhaj-
tók is összemérik tudásukat. Ez igazi
hungarikumnak számít e sportágban. 

A sikeresen le-
bonyolított nem-
zetközi verseny
még jobban
megerõsítette a
Bábolna Ménes-
birtok azon szán-
dékát, hogy egy
jövõbeni Európa
Bajnokság vagy
akár Világbaj-
nokság helyszí-
ne lehessen Bá-
bolna. E célok el-
éréséért a Távlo-

vas Szakág vezetésével közösen mun-
kálkodnak. 

A nemzetközi elismeréssel, és siker-
rel lebonyolított versennyel a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok szeretné újra fel-
hívni a figyelmet õshonos lófajtánk a
Shagya-arab fajta távlovas sportban
elért sikereire. A Shagya-arab az
egyetlen fajta, amely eredményesen
veheti fel a versenyt az arab telivérek-
kel, amit az is bizonyít, hogy a bábol-
nai tenyésztésû Siglavy Bagdady VIII-1,
Hungares néven világbajnok lett 2006-
ban. A Bábolna Ménesben nevelkedõ
rokonait pedig a távlovas sport jövõbe-
ni reménységeinek tartják.

A VIII. Bábolna Derby Nemzetközi
Távlovas Verseny nemzetközi sikere
egyben a hazai lovassport sikere is, hi-
szen ezzel hazánk lovas nemzet hírét
öregbítették.

A verseny eredményeit megtekint-
hetik a www.babolnamenes.hu honla-
pon.

BÁBOLNA DERBY

REKORDSZÁMÚ RÉSZTVEVÕ
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Közép-Európa legnagyobb, és hazánkban egyetlen nemzetközi távlovas
versenyének adott otthont április utolsó hétvégéjén a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. A VIII. Bábolna Derby Nemzetközi Távlovas versenyre 14
országból 158 nevezés érkezett. Ilyen számú részvétel még nem volt Bábol-
nán, a mintegy 170 ló és 8 fogat balesetmentesen teljesítette a különbözõ
távokat. 


