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Tizenhetedik tanévét zárta idén
városunk Bábolnai Zene és Mûvé-
szetoktatási Intézménye. Az ün-
nepélyen természetesen vala-
mennyi tanszak bemutatkozott.
Így a zeneiskolai növendékek
mellett a modern táncosok és a
színjátszó csoport is egy-egy pro-
dukcióval támasztották alá Bánfi
Csaba szavait. Az igazgató
ugyanis úgy vélte: szakmailag
rendkívül sikeres, magas színvo-
nalú munkával töltött évet zárt az
intézmény. Errõl tanúskodnak a
növendékek közelmúltbeli külföl-
di fellépései, a táncosok vagy a
drámacsoport állandó szereplése
a városi rendezvényeken. Képün-
kön a színjátszók láthatók egy vi-
dám, cirkuszi hangulatot idézõ
elõadás közben.

2011. július

GYERMEKNAP – KORHATÁR NÉLKÜL
ket, kicsivel messzebb pedig a ma
nagy divatnak számító, lemosható te-
toválást pingáltak az arra áhítozó ap-
róságok karjára. A kert hátsó részé-
ben tarkabarka ugrálóvár csábította a
kicsiket, egy árnyékos tetõ környé-
kén viszont egy piros hajú bohóc fújt
majd tekert pillanatok alatt, kardot, vi-
rágot vagy állatkát a lufikígyóból. 

Idén sem maradt el a hagyomá-
nyos süteményverseny. Ebben az
édesanyák, nagymamák jeleskedtek.
Az édes sütemények kategóriájában
I. helyezett lett Horváth Sándorné
(nagymama) – gyümölcsös túrótortá-
jával, a II. helyen végzett  Láng Krisz-
tián – túrós gyümölcsálom fantázia
nevû finomságával, míg a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára Dr.
Pecze Zsuzsanna állhatott, aki mokka
krémtortájával érdemelte ki ezt a he-
lyezést. A sós sütemények között
osztatlan sikert aratott – s ezzel egy-
ben az elsõnek járó díjat is kiérdemel-
te – Osgyánné Lakatos Helga (böl-
csõdés szülõ) sonkás, sajtos, tejfölös
korongja. Ebben a kategóriában a
másodiknak járó díjat Horváthné
Szûcs Zsanett sajtos perecéért kapta.
De, a nyertesek mégiscsak azok vol-
tak, akik forintjaikkal támogatva az
óvodát, vásároltak ezekbõl a finom-
ságokból. 

– bm – 

Június elsõ szombatján – a hivatalos gyereknaphoz képest egy héttel
késõbb – rendezte meg hagyományos családi napját az óvoda. Az intéz-
mény ugyanis úgy idõzíti ezt a programot, hogy az ne csak a legkisebbek-
nek, hanem a felnõtteknek is közös kikapcsolódást jelenthessen anélkül,
hogy az munkájukban akadályozná õket. 

Az óvoda udvar ez alkalomból meg-
telt játékokkal, élményeket adó zu-
gokkal. A bejárathoz közel a Bábolná-
ra gyakran látogató Gabalyda Báb-
színház nyitotta ki varázsládáját, s
csomagolt ki belõle egy újabb mesét.
Kicsik és nagyok is lenyûgözve figyel-

ték a vásári bábos elõadását. Arrébb,
a legifjabbak kedvéért egy csónakázó
tó termett az udvaron. Itt minden kis-
gyerek kipróbálhatta a csónak és a
vízibicikli keresztezésébõl született
jármûveket. Amott kézmûves foglalko-
zásra várták az óvónõk a 3-6 évese-
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Tizenhat napirendi pont megtárgyalására vállalkozott leg-
utóbbi rendes ülésén az ez alkalommal Bierbauer Imre al-
polgármestert nélkülözõ Bábolna város képviselõ testülete.
A két ülés közötti fontosabb események és a lejárt határide-
jû határozatok számba vétele után a Pénzügyi és település-
fejlesztési valamint az Egészségügyi, oktatási és szociális
bizottság határozatjavaslatait ismertette Lukáts Péter és
Veresné Szkocsek Mária bizottsági elnök. A továbbiakban
Kocsis Gábor jegyzõ elõterjesztését követõen a képviselõk
egyhangú döntéssel megalkották a házasságkötésért és a
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért fizetendõ díja-
kat rögzítõ rendeletet. 

Az ülésen – a májusihoz hasonlóan – folytatódott a be-
számolók meghallgatása, hiszen a Komárom-Bábolna
Többcélú Kistérségi Társulás éppúgy számot adott elsõ fél-
évi, mint a Ritmus Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a
Bábolnai Sport Egyesület, a helyi általános iskola vagy a
Százszorszép óvoda egész évi teljesítményérõl. A már ko-
rábban írásban benyújtott referendumokat minden esetben
elfogadta a testület. Egy-egy témával kapcsolatban azért
felmerültek kérdések a képviselõkben. Így a kistérségi tár-
sulás jövõbeni munkáját illetõen dr. Jankó Miklós a járások
kialakításával kapcsolatban szeretett volna több informáci-
óhoz jutni. Érdeklõdésére a jegyzõ reagált, aki elmondta: a
kormány döntése értelmében 2013. január 1-tõl alakulnak
meg a járások, amelyek nem fedik le teljes mértékben a je-
lenlegi kistérségeket. Ennél bõvebb tájékoztatást azonban
csak az e témára vonatkozó õszi jegyzõi értekezlet után tud
nyújtani. Dr. Horváth Klára polgármester ugyanakkor leszö-
gezte: Bábolna jelen állapotában, ha nem is a járásközpon-
ti, de mindenképpen kiemelt városi szerepet tud betölteni a
kisrégióban.

A fórumon felvetõdött a mûvészeti intézmény az általános
iskola régi/új szárnyába történõ költöztetése is. Kiderült: a
zeneiskola vezetõsége szívesen kezdené a szeptembert az
új helyen, ha a feltételek adottak mûködésükhöz. Errõl a kö-
zeljövõben egyeztetnek majd az illetékesekkel.

A helyi sportéletrõl szóló értékelés után Popovics György
köszönte meg Nagy Lajos egyesületi elnök munkáját és ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy városunkban – az egyesület
munkájának köszönhetõen – az átlagnál jóval több gyerek-
nek nyílik módja rendszeres sportolásra. A képviselõ – ki-
használva az ülés televíziós közvetítését is – a helyi vállalko-
zókat arra kérte, támogassák a sportéletet, mert a két leg-
nagyobb szponzor: az önkormányzat és az IKR lehetõsége-
ihez képest maximálisan e célok mellé állt, de már nincse-
nek további tartalékai. A tervek szerint – jelentette ki
Popovics György – a hamarosan életbe lépõ sporttörvény
módot ad arra, hogy a támogatók hozzájárulásukat leírhas-
sák az adóalapjukból. Ugyanakkor – s ezt már Veresné
Szkocsek Mária tette hozzá – célszerû lenne az iskola és a
BSE közötti kommunikációt hatékonyabbá tenni a sportoló
diákok érdekében. 

A továbbiakban az általános iskola szokásos tanév végi
értékelését egyöntetûen alaposnak, kidolgozottnak értékel-
te a testület. Képviselõi kérdésre Peresztegi Gáborné igaz-

gatónõ szóban tájékoztatta a testületet a hátrányos helyze-
tû gyerekek integrációjáról, az intézmény felzárkóztató és
fejlesztõ munkájáról. Dr. Horváth Klára az iskola színvonalát
számokkal támasztotta alá. Elmondta: az idei 60 kitûnõ ta-
nulóból 19 felsõssel büszkélkedhet az intézmény, amely az
alsó tagozatos tanítók mellett a felsõ tagozatos tanárok
munkáját is igazolja és dicséri.

Hasonlóan jó színvonalúnak értékelte a grémium a Száz-
szorszép óvoda mûködését is, amelynek alapító okiratát az
intézménybe járó öt sajátos nevelési igényû kisgyerek miatt
módosította június végi fórumán a testület. Itt született hatá-
rozat arról is, hogy idén szeptemberben nem bõvítik újabb
csoporttal a bölcsõdét, de a kérdést a jövõ évi költségvetés
összeállításakor újra napirendre tûzik. 

Jóváhagyták a képviselõk a dr. Szatmáry Ákossal köten-
dõ szerzõdést is, így a szükséges hivatalos engedélyek bir-
tokában augusztus 1-tõl megkezdheti fogorvosi rendelését
a Banára és Tárkányra is kiterjedõ körzetében. 

Hasonlóképpen ellenvélemény nélkül szavazott igennel a
testület a Rózsaerdei úti szolgálati lakás kérdésében is,
amelyet Bánházy Ágnesnek utaltak ki addig, amíg a gyám-
hivatal vezetõ köztisztviselõi jogviszonya fennáll.

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumáról is
ez alkalommal született döntés. Az alapítvány vezetõségé-
nek és tagságának megbízatását 2015. szeptember 25-ig
meghosszabbította a testület, s a tisztségérõl õsszel lekö-
szönõ Nagy Lajos helyett Cseh Lászlót javasolták közalapít-
ványi tagnak. 

Az ülés utolsó harmadában a pénzügyi bizottság által jó-
váhagyottak szerint járt el az önkormányzat a Gyõr Nagytér-
ségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendõ önrészt
illetõen. A szerzõdés szerinti – megközelítõleg – 21 millió fo-
rint törlesztõ részleteirõl, illetve törlesztési futamidejérõl
azonban teljes körû tájékoztatást vár a Gyõr-Szol Zrt.-tõl a
testület, s ezt követõen fog döntést hozni.

A szünet után ismertette a Tér-Háló Kft. a város készülõ
településfejlesztési koncepciójával összefüggõ tudnivaló-
kat. Az elfogadott, módosított tervezetet a továbbiakban a
szakhatóságok felé továbbítja az önkormányzat.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

A BÁBOLNÁÉRT
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

ÖSSZETÉTELE
2015. SZEPTEMBER 25-IG

Elnök: Bihari Gábor. 
Titkár: Hatejerné Sós Ilona. 
Tagok: Szepesi Tamásné, dr. Horváth Klára, 

Cseh László, Gróf Kinga. 
Felügyelõ bizottság tagjai:

Pauerné Erdélyi Erika, dr. Dezsényi Edit,
Liszkainé Gecse Hilda



A végzõs diákok számára június 10-
én délután 5 órakor szólalt meg utoljá-
ra a csengõ. A ballagási ünnepélyre vi-
rágdíszbe öltözött az iskola, búcsúzó
tanulóink iskolatársaik sorfala közt
még egyszer végigjárták a jól ismert
épületet. Az általános iskolában több
éven át nyújtott kiemelkedõ tanulmá-
nyi és közösségi munkájáért
Mednyánszky Richárd és Szabó Ben-
ce végzõs tanulók nevelõtestületi di-
cséretben részesültek.

A 8. osztályban elért eredménye
alapján kitûnõ tanulmányi eredményé-
ért Mednyánszky Richárd, jó közössé-
gi munkájáért Pásztor László, kiemel-
kedõ sporttevékenységéért Kovács
Bernadett, Szabó Bence, Tóth Dániel
és Vendégh Martin vehettek át könyv-
jutalmat.

Nyolcadikos tanulóink számára vé-
get értek az általános iskolás évek.
Szeptembertõl középfokú intézmé-
nyekben folytatják tanulmányaikat. A
30 továbbtanulónkból 3-an gimnázi-
umban, 18-an szakközépiskolában, 9-
en pedig szakiskolában kezdik meg az
új tanévet. Tanulóink többségét az elsõ
helyen megjelölt középiskolába vették
fel. Sok sikert kívánunk nekik új iskolá-
jukban!

A tanévzáró ünnepségünket június
17-én délután 5 órakor tartottuk az is-
kolában. 

Értékeltük a 2010/2011-es tanévet,
összegeztük az eredményeinket. Elsõ-

seinket, akik mostanra már eligazod-
nak a betûk és a számok világában,
emléklappal jutalmaztuk.

Iskolánk tanulóinak közel a harmada
szorgalmasan készül a tanórákra. 47
diákunk kitûnõ, 23 pedig jeles tanul-
mányi eredménnyel büszkélkedhet.

Sajnos 10 diákunk számára nem zá-
rult le sikeresen a tanév. Nekik 1, illet-
ve 2 tantárgyból még számot kell adni-
uk augusztusban a pótvizsgán. Év vé-
gén egy magántanulónk sikeres osztá-
lyozóvizsgát tett.

Az idei tanévben is számos tanulmá-
nyi versenyen vettek részt tanulóink,
szorgalmukkal, igyekezetükkel elisme-
résre méltó eredményeket értek el, ez-
zel is öregbítve iskolánk jó hírét.

A legjelesebb 
eredményeink:

Feszty Árpád mesemondó ver-
seny (Komárom) Területi verseny:
Czefernek Dorka 3. b 1. helyezés

Jászai Mari Mese-és Prózamondó
Verseny (Ászár): Poprády Petra  3. b 1.
helyezés

„Hencidától Boncidáig” címû me-
sevetélkedõ (Gyõr): A 4. osztályosok
csapata 1. helyezést ért el. Csapatta-
gok: Mátyás Kata, Panák Zsófia, Lincz
Brigitta, Bujáki Bálint

Országos mesevetélkedõ (Bábol-
na) Megyei döntõ: 2. helyezés (4.

osztály) Csapattagok: Lincz Brigitta,
Panák Zsófia, Bujáki Bálint, Mátyás Ka-
ta. 5. helyezés (3. b osztály) Csapat-
tagok: Czefernek Dorka, Poprády Pet-
ra, Bozori Péter, Vida Tamás

Bolyai Matematika Csapatverseny.
A megyei fordulón 6 csapat szerepelt
eredményesen. A 6. osztályosok csa-
pata 9. helyezést ért el. Csapattagok:
Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Pillér At-
tila, Szabó Attila

Gárdonyi Géza területi matemati-
kaverseny (Ács): 3. évfolyam Vida Ta-
más 1. helyezés; 4. évfolyam Király
Viktória 2. helyezés; 5. évfolyam Ró-
zsahegyi Franciska 3. helyezés; 6. év-
folyam Gonda Gergõ 5. helyezés; 7.
évfolyam Kráz Barnabás 6. helyezés;
8. évfolyam Mednyánszky Richárd 7.
helyezés

A gyõri Gárdonyi Géza Tehetség-
fejlesztõ Általános Iskola és Óvoda
által szervezett logika levelezõ ver-
seny Megyei döntõ (Gyõr): Szünstein
Rebeka 2. b, 13. helyezés; Osgyán
Máté 2. a, 17. helyezés; Simon Dóra 2.
a, 39. helyezés; Zsidi Zalán 2. b, 40.
helyezés; Vida Tamás 3. b, 6. helye-
zés Országos döntõ (Budapest) 15.
helyezés; Kocsis Anett 3. a, 19. helye-
zés; Töltõsi Máté 3. b, 27. helyezés;
Bozori Péter 3. b, 39. helyezés

Alapmûveleti Matematikaverseny
Területi forduló: Rózsahegyi Franciska
5. b, 2. helyezés; Gonda Gergõ 6. b, 4.
helyezés; Pillér Attila 6. b, 7. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Megyei forduló (22 tanuló képviselte
iskolánkat). A 3. osztályosok csapata
3. helyezést ért el. Csapattagok: Ko-
csis Anett, Vida Tamás, Töltõsi Máté.
A megyei döntõ legeredményesebb
bábolnai versenyzõje: Vida Tamás 3. b.

Szivárvány lap által hirdetett mate-
matika országos tanulmányi verseny
(Budapest) Vida Tamás 3. b, 1. helye-
zés (balatoni tábor)

Hetedhét Határ Legjobb Kis Mate-
matikusa (Nyíregyháza) Országos
döntõ: Vida Tamás 3. b, 3. helyezés

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

Arany János Országos Anyanyelvi
Verseny. Országos döntõn 4 tanuló
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VÉGET ÉRT A TANÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Bábolnai Általános Iskolában hagyománnyá vált, hogy a ballagási és a

tanévzáró ünnepélyünket külön napokon tartjuk. A ballagást megelõzõ na-
pon nyolcadikosaink a reggeli órákban elköszöntek tanáraiktól, az iskola
dolgozóitól. Vidám mûsorral búcsúztak az iskolatársaktól, majd a bolond-
ballagással folytatódott a délelõtti program. Este került sor a szerenádra és
a bankettra.

Folytatás az 5. oldalon



képviselte iskolánkat. Soós Gábor 5. a,
5. helyezést; Bognár Lilla 5. b, 10. he-
lyezést ért el; Bozori Bianka 5. b;
Dezsényi Gábor 5. b

Bendegúz Országos Anyanyelvi
Verseny (Tatabánya) Megyei döntõ (1-
8. helyezés): Vida Tamás 3. b, 1. he-
lyezés, Országos döntõ 27. helye-
zés; Soós Gábor 5. a, 3. helyezés;
Bozori Péter 3. b, 6. helyezés; Szabó
Attila 6. b, 8. helyezés

Apáczai Kiadó által hirdetett Apá-
ról fiúra címû komplex tanulmányi
csapatverseny. Országos döntõ 1.
helyezés. Csapattagok: Czefernek
Dorka 3. o.; Bozori Péter 3. o.; Vida Ta-
más 3. o.

Apáczai Kiadó által hirdetett
komplex tanulmányi verseny. Orszá-
gos döntõ: Pillér Attila 6. b, 32. helye-
zés

Mozaik országos tanulmányi ver-
seny általános mûveltség terület. Or-
szágos döntõ: Vida Tamás 3. b, 1. he-
lyezés

TITOK országos történelem leve-
lezõ verseny. 18. helyezés (8. a osz-
tály) Csapattagok: Szabó Bence, Pász-
tor László, Mednyánszky Richárd

TITOK angol és német nyelvi leve-
lezõ versenyek. Német. 25. helyezés
(5. osztály) Csapattagok: Balázs Márk,
Soós Gábor

X. Tatai Vadlúd Sokadalom (Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Szervezete) regionális ver-
seny. Faragó István 3. a, különdíj; Sza-
bó Netti 5. a, különdíj; Szabó Bence 8.
a, 2. helyezés

A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület Madárbarát Kert
programjában a madarak védelmében
kifejtett tevékenységünkkel iskolánk
elnyerte a MADÁRBARÁT ISKOLA cí-
met. „Madarak és fák napja” Területi
verseny. 4. helyezés Csapattagok:
Szabó Bence 8. a; Kráz Barnabás 7. a;
Bozori Bianka 5. b

Kaán Károly Országos Természet-
és Környezetismereti Verseny (Tata-
bánya) Megyei döntõ. Szabó Netti 5. a,
10. helyezés; Dezsényi Gábor 5. b,12.
helyezés; Bozori Bianka 5. b, 17. helye-
zés

Herman Ottó Országos Biológia
Verseny (Lábatlan) Megyei döntõ. Kráz
Barnabás 7. a, 11. helyezés; Szabó
Bence 8. a, 9. helyezés

TITOK Herman Ottó levelezõ ver-
seny. Országos döntõ. Lányi Ábel 4. o.
6. helyezés

Kistérségi és Nemzetközi Amatõr
Képzõmûvészeti - és Fotóverseny.
Bognár Lilla 5. b, 1. helyezés; Osgyán
Anna 4. a, 2. helyezés

2011. évi Karate Magyar Bajnok-
ságon (8-9 éves kategóriában) Pataki
Bence 3. a, 1. helyezés

Országúti Kerékpáros Diákolim-
pia. Országos döntõ (Rajka) Mátyás

Kata 4. o. Idõfutam versenyszám 1. he-
lyezés; Mezõnyverseny versenyszám 2.
helyezés. A Magyar Köztársaság Idõfu-
tam Diákolimpia Bajnoka, illetve a Ma-
gyar Köztársaság Összetett Diákolim-
pia Bajnoka címet kapta.

Komárom-Esztergom megyei
Sakk Egyéni Diákolimpia (Tatabánya,
2011. március 12.) Alsós lány I. korcso-
port Kocsis Anett 3. a, 1. helyezés

Sakk Diákolimpia megyei csapat-
bajnokságán (Tata, 2011. február 12.)
I-II. korcsoportban 2. helyezés. Csapat-
tagok: Kocsis Anett 3. a; Szabó Lotti 3.
a; Kõvári Andrea 2. b

Tanulóink több alkalommal szerepel-
tek rajz pályázatokon, versenyeken, is-
kolai kiállításokon jelentek meg alkotá-
saik. A sporteredményeket illetõen, fu-
tóversenyeken vettünk részt, a Bábol-
nai Sportegyesület Labdarúgó Szak-
osztálya lehetõséget biztosít labdarú-
gó utánpótlás nevelésére. 

Az eredményes szereplések mögött
nem csak diákjaink szorgalmának, ha-
nem a felkészítõ pedagógusok kitartó

és áldozatos munkájának is óriási sze-
repe van. A tanévzárón kiemeltük
Pillérné Fekete Andrea, Simonné Far-
kas Beáta, Lányi Szilvia és Veresné
Szkocsek Mária pedagógusok munká-
ját, akik számos versenyre készítették
fel és kísérték el tanítványaikat. 

Jó hangulatú programok, rendezvé-
nyek színesítették tanulóink tanórán kí-
vüli iskolai életét: õszköszöntõ,
„Halloween party”, színházlátogatá-
sok, „Ki mit tud?”, témanapok az
egészségnevelés és a környezetvéde-
lem jegyében, Föld napi rendezvény-
sorozatunk, játszóházi foglalkozások,
közös iskolai karácsony, farsang, gyer-
meknap, erdei iskolai programok,
osztálykirándulások…

Köszönettel tartozunk az önkor-
mányzatnak, a szülõknek, a szponzo-
roknak és mindenkinek, aki a tanév so-
rán erkölcsi és anyagi támogatásával
segítette nevelõ-oktató munkánkat.

Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt
sok-sok tanulónk vehetett át jutalom-
könyvet kitûnõ tanulmányi eredményé-
ért. Vida Tamás 3.a és Kráz Barnabás
7.a osztályos tanulók a tanulmányi ver-
senyeken való eredményes szereplé-
sükért polgármesteri elismerésben ré-
szesültek.

Az egész évben tartó munka és küz-
delem után elérkezett a vakáció, a
megérdemelt pihenés ideje. Tanítvá-
nyainknak és szüleiknek jó pihenést és
szép nyarat kívánok. 

Peresztegi Gáborné
igazgató
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VÉGET ÉRT A TANÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Vida Tamás elismerésben részesült

Kráz Barnabásnak a polgármester gratulált
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A gyermeknapi ajándékok sorozata
nem ért véget június elején, hiszen
még mindig tartogattak számunkra
meglepetést az Anonim drámacsoport
tagjai, és az Idõsek klubja is.

Óvodánk meghívást kapott Veresné
Szkocsek Marikától a drámacsoport
elõadására június 9-én. Az esõs idõ
sem akadályozott meg bennünket ab-
ban, hogy eljussunk az iskolába. –  A
Tempo Tours kisbuszával, melyet ez-
úton is köszönünk, illetve autókkal.

A gyerekek izgatottan várták az elõ-
adást, hiszen már a szereplõk megmu-
tatták magukat elõttük. Felcsendült a
bohócinduló – Szabó Attila játszotta
szintetizátoron – és kezdetét vette az
elõadás. A történet arról szólt, hogyan
tudták a bohócok megmenteni Rózsa
Piroskát az ördögtõl, de még a vasor-
rú boszorkány elõl is. A tudomány, a
jóság, a bátorság legyõzte a rosszat, a
gonoszt. A szereplõk karakterei egytõl
egyig jól megformáltak, személyre

szólóak voltak, látszott, hogy él-
vezik a játékot, az óvodásainkat
elvarázsolták erre a kis idõre. Ne-
künk, felnõtteknek is élmény volt
az elõadás, hiszen felismerhettük
régi óvodásainkat, akik nem is
olyan régen ugyanilyen izgatot-
tan ültek a nézõtéren, mint a mai
gyerekek. Azt gondolom ezen a
napon jó érzés volt szereplõnek
és nézõnek lenni egyaránt. Kö-
szönjük Marikának és a dráma-
csoportnak ezt a felejthetetlen él-

ményt, kívánunk nekik jó pihenést, és
már várjuk a következõ elõadást.

Másnap, június 10-én szintén „szín-
házban” voltunk, csak akkor a helyszín
az óvodánk tornaterme volt. Már ha-
gyomány, hogy az idõsek is készülnek
elõadással gyermeknapra nekünk. Ez
alkalommal egy olyan történetet adtak
elõ, amely tanulságos volt az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatban. Sárika
mindenáron gyorsétterembe szeretett
volna menni, de édesanyja inkább a
piacra vitte el a kislányt. Itt megkóstol-
hatta a vitaminokban gazdag gyümöl-
csöket, zöldségeket, tejtermékeket,
péksüteményeket, melyekbõl jutott
kóstoló a gyerekeknek is. Ötletes volt
még, hogy a portékájukat áruló nénik
kis verseket szõttek az áruikhoz. Vers-
sel köszöntötte a gyerekeket Vizeliné
Marika néni, és Vargáné Gizike néni.
Köszönjük a szervezést Márkusné Idá-
nak, valamennyi klubtagnak, és a lel-
kes szereplõknek, Buzáné Irénke néni-
nek, Konczné Sári néninek, Kósné Ani-
kó néninek, Feketéné Éva néninek. 

Baráth Gáborné óvónõ

15 ÉVE „ HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN”
Egyszer volt, hol nem

volt, volt egyszer egy
vállalkozó kedvû peda-
gógus, aki elhatározta,
hogy megyénkben is
útjára indítja a meseve-
télkedõt. Szorgalmas,
kitartó munkával szer-
vezte a megye általá-
nos iskoláiban a csapa-
tokat, fogta össze a te-
rületi vetélkedõket és
bonyolította itt Bábol-
nán a megyei döntõket.
Ignáczné Buruczky Eri-
ka sok-sok kisdiáknak szerzett örömöt és szerettette meg velük a meséket a 15
év alatt. Õ azonban most, az évforduló kapcsán azokat a kollégákat hívta meg a
megye különbözõ általános iskoláiból Bábolnára, akik több éven át szervezték,
szervezik, készítik fel diákjaikat a versenyekre. Június 7-én az Ötösfogat étterem-
ben vette kezdetét a találkozó. Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a
megjelenteket. A kollégák örömmel, szeretettel beszéltek a gyermekekkel közö-
sen végzett munkáról, és szinte valamennyien kiemelték az olvasóvá nevelés
fontosságát, a mesék világának megismerését. A finom ebéd után Bábolna ne-
vezetességeivel ismerkedhettek meg a vendégek, majd az általános iskolában
igazi meglepetés várta a pedagógusokat. Erika az elmúlt 15 év vetélkedõit ele-
venítette fel egy kis kiállítással. Mindannyian izgatottan kerestük az ismerõs ar-
cokat, idéztük fel a versenyek izgalmát. A Bábolnai Általános Iskola tanulói virág-
gal köszönték meg a kollégák odaadó, lelkes munkáját. Egy jó hangulatú, tartal-
mas délutánt tölthettünk együtt, és ez szintén Erika munkáját dicséri. A kollégák
nevében ez úton mondok köszönetet Ignáczné Buruczky Erikának a 15 éve vég-
zett fáradhatatlan, lelkes, odaadó munkáért. Kívánom, hogy sok gyermekkel
nagy utakat tegyél még meg a mesék birodalmában „hétmérföldes csizmában
hetedhét határon”! Veresné Szkocsek Mária

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT 

AUGUSZTUSI CSALÁDI
PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: augusztus 13. (esõnap 27.)
Program: Bánd - Essegvár

Kislõd – SÓBRI JÓSKA
BAKONYI KALANDPARK

Költségek: Buszköltség (létszámtól
függ) kb. 1500–2000 Ft/fõ vagy saját
kocsi
Belépõk: 4 éves korig 0 Ft; 4–14 éves
300 Ft/fõ; 14 év felett 500 Ft/fõ;  Csalá-
di 1400 Ft; Csoportos 10 fõ felett gye-
rek 200 Ft/fõ, felnõtt 400 Ft/fõ;  Sobri
Karszalag 5000 Ft/fõ; Sobri Bankó
egyes játékelemekhez 500 Ft. Üdülé-
si Csekk elfogadóhely
Indulás: 7.30-kor a Kardirex elõl. Érke-
zés: 20.00 óra körül autóbusszal vagy
saját kocsival
Jelentkezés, megbeszélés, busz-
költség befizetése augusztus 10-én
16.30-kor a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné szervezõnél.

http://merfoldko.babolna.hu
SOK SZERETETTEL VÁRJUK 

A CSALÁDOS ÉRDEKLÕDÕKET!

AJÁNDÉKOT KAPNI, ADNI JÓ!
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Hat beruházás zajlott/zajlik városunk-
ban. A legnagyobb volumenû – a busz-
végállomás épületének felújítása és át-
alakítása –  remélhetõleg lapunk megje-
lenésének idejére már befejezõdik. Az
épület rekonstrukciója, korszerûsítése
több mint 9,2 millió forintba kerül. En-
nek közelében már elkészült a Rózsaer-
dei úttól a buszvégállomásig tartó jár-
daszakasz javítása. A lakossági igény
alapján történt beruházás csaknem 2
millió forintot emésztett fel. 

Nagyobb léptékû, ötmillió forintot
meghaladó összegbe kerül a hónap vé-
gére befejezendõ Csikótelepi úti közvi-
lágítás  kiépítése,  amelynek  kivitele-
zését helyi vállalkozásra bízta az önkor-
mányzat.

Szintén bábolnai vállalkozás nyerte a
polgármesteri hivatal bejárati lépcsõjé-
nek felújítási munkálataira kiírt közbe-
szerzési pályázatot. A munka – a koráb-
bi tetõfelújítással együtt – elkészült, ér-
téke meghaladja a másfél millió forintot.

Legalább ilyen látványos eredmény-
nyel járt a város útjainak kátyúzási mun-
kálata is. A jármûvek közlekedését ne-
hezítõ útfolytonossági hibák eltüntetése
a településnek 2 és fél millió forintjába
került. Hasonló összeget fordított a kö-
zelmúltban az önkormányzat a város
közigazgatási területén található két
melegvizû és egy hidegvizû termálkút
szabály szerinti körbekerítésére is. A
beruházásra több mint 2,3 millió forintot
különített el a helyhatóság.

A rendezvényen Erdélyi György, a
társaság ügyvezetõ igazgatója kö-
szöntõjében elmondta: a 18 éves,
amerikai érdekeltségû vállalkozás a
tervezett kapacitásbõvítéssel a jövõ-
ben megháromszorozza termelését és
a meglévõk mellett új termékekkel is
piacra lép. Az öt és fél milliárdos in-
vesztíció során az OSI területén egy új
üzemrész épül fel, benne egy nagy tel-
jesítményû gyártóvonallal, emellett a
megnövekedett készáru raktározására

hûtõházat építenek és egy a mai igé-
nyeknek megfelelõ szennyvíz-elõkeze-
lõ is megvalósul. 

A projekt jóvoltából az eddigi 7 ezer
tonnányi baromfihúsos termék kapaci-
tás 22 ezer tonnára bõvül, amelynek
zömét – mintegy 90 százalékát – a
McDonald’s gyorsétterem-lánc felé ér-
tékesítik. „A mostani kapacitásbõvítés-
sel az a célunk, hogy még tovább erõ-
sítsük piaci pozíciónkat a közép-kelet-
európai régióban. Az új beruházás

megvalósulását követõen a korábban
más európai OSI üzemek által szállított
termékeket is Bábolnán gyártjuk majd”
– mondta beszédében Erdélyi György. 

Papp Zoltán, a McDonald’s magyar-
országi beszerzési vezetõje az ünne-
pélyes ceremónián az OSI megbízha-
tósága mellett az általuk gyártott ter-
mékek  egyenletesen  magas  színvo-
nalára hívta fel a figyelmet. Ezt a nívót
– emelte ki  Papp Zoltán – az OSI ma-
gyar leányvállalata már 23 éve biztosít-
ja. Ennek elismeréseként a gyorsétte-
rem-lánc 2001-ben „Az év beszállító-
ja”, 2002-ben a „Legmagasabb szintû
élelmiszerbiztonság” legutóbb pedig a
„Legelkötelezettebb beszállító” díjak-
kal tüntette ki bábolnai partnerét.

A befektetésnek természetesen lét-
számfejlesztési vonzata is lesz – derült
ki Erdélyi György gyors beszámolójá-
ból – hiszen a cég úgy tervezi: a jelen-
legi 95 fõs alkalmazotti gárda további
30-60 fõvel bõvül. 

A ceremónián felszólalók között
Popovics György, a megyei közgyûlés
elnöke is üdvözölte a város, a megye
és az ország számára egyaránt jelen-
tõs beruházást.

Majd dr. Horváth Klárához, Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyûlési képvi-
selõhöz valamint a felkért vendégek-
hez hasonlóan õ is ásót ragadott, hogy
jelképesen megkezdjék az új üzem fel-
építését. A segítõ, dolgos kezekre
ugyanis nagy szükség van, mivel bõ
félév múlva már az elkészült csarnok
ünnepélyes avatására várják ugyan-
ezen meghívottakat. – bm –  

ELSÕ KAPAVÁGÁS A MILLIÁRDOKÉRT

BERUHÁZÁSOK MÚLT ÉS JÖVÕ IDÕBEN

Az OSI Food Solutions Hungary Kft. 5,5 milliárd forintos beruházásának
kezdetét jelezte az az ünnepélyes „elsõ kapavágás”, amelyre június 10-én
várták a megye és a város prominens képviselõit valamint a cég üzleti part-
nereit. 
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Ebben az évben is útra
keltünk - Ausztriában jártunk
egy májusi hétvégén 40 fõs
gyerektársasággal. Kettõs
céllal indultunk, mint az el-
múlt években is. Két éve a
Haydn év alkalmából Haydn
emlékhelyet kerestünk fel
Eisenstadtban, most pedig
Liszt Ferenc születésének
200. évfordulójához kapcso-
lódóan szülõházát tekintet-
tük meg Raidingban.

A település Sopron köze-
lében található. Akkoriban
Doborjánnak hívták és itt
született a magyar zenemû-
vészet egyik leghíresebb és

legkiválóbb alakja
1811. október 22-
én. Raiding kis fa-
lu, utcái, házai ren-
dezettek, határá-
ban a dombokon
sok szõlõ található.
A ház közelében
parkoló, kertjében
gondozott pázsit,
fák és bokrok van-
nak. Közelében

egy modern koncertterem-
nek otthont adó épületet
emeltek a közelmúltban.

A doborjáni kitérõ után
Burgenland legnagyobb
szabadtéri szórakoztató
központját kerestük fel St.
Margarethenben, ahol már
jártunk az elmúlt években. A
jó idõ kedvezõen befolyá-
solta amúgy is vidám han-
gulatunkat, és egy kellemes
fél napon át szórakozhatott
ki-ki kedvére.

Kovács Judit
Veres Zoltán

A vakáció elsõ heteiben gondot okoz a szülõknek gye-
rekeik nyári felügyeletének megszervezése. Ebben se-
gített már második alkalommal a családsegítõ és az is-
kola összefogásával megvalósult napközis tábor, amely
ismét színes programokkal tette vonzóvá a gyerekeknek
a szünidõ elsõ napjait. A programok közül most nem hi-
ányozhattak a játékos sportvetélkedõk és a tábor veze-
tõségével közösen fõzött paprikás krumpli, de a gyere-
keknek és nevelõknek egyaránt nagy élményt jelentett a
bakonyi malomtúra, ahol a szélmalmok mellett egy má-
ig mûködõ vízimalmot is megtekinthettek a gyerekek.

NYÁR, TÁBOR, NAPKÖZI

LISZT FERENC NYOMÁBAN

KEDVENC TANÁROM
A Pedagógiai Intézet pályázatot hirdetett gyerekeknek

pedagógus nap elõtt. Az óvodások rajzolhattak, a középis-
kolások riportot készíthettek, az általános iskolások történe-
tet írhattak azokról a tanáraikról, akik leginkább közel állnak
hozzájuk. Iskolánk három tanulója is pályázott. Nekünk, pe-
dagógusoknak nagy öröm, hogy tanítványaink õszintén val-
lanak azokról az értékekrõl, amelyekre neveljük õket, a ta-
nítási módszerekrõl, amelyekkel megszerettetjük a tantár-
gyakat, és azokról az emberi tulajdonságainkról, amelyek
talán követendõ mintaként szolgálnak számukra is.

Diákjaink szép eredményt értek el pályamunkáikkal:
Szkók Ivett 6. a osztályos tanuló I., Gál Szilvia 5. a osztályos
tanuló II. és Igaz Klaudia 5. a osztályos tanuló III. helyezést
ért el.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk tanítványaink-
nak !

Veresné Szkocsek Mária

LOVASISKOLÁSOK

ANGLIÁBAN
Lovasiskolánk 11. évfolyamos tanulói gyakorlati képzésü-

ket már évek óta Angliában végezhetik. A shadwelli ménes
Norfolk tartományban található, körülbelül 120 kilométerre
a fõvárostól Londontól.

Tanulóink egy évre, a tenyésztési idõszakra utaznak ki és
közben egyszer általában június közepén érkeznek haza.
Ezen nebulók már tudatosan az utazásra készülnek, mert
év elejétõl, és tanórák után már speciális felkészítésen
vesznek részt, angol nyelvbõl és lótenyésztésbõl. 

A tanulók közül azonban csak a legjobb 8 fõt választják
ki szaktanáraink elsõsorban Rozmán Ferenc gyakorlati ok-
tatásvezetõ, aki különbözõ szempontokat (gyakorlati és el-
méleti tudás, angol nyelv, magatartás, közösségi élet) vesz
figyelembe.

Az iskola gyakorlati oktatásvezetõje végzi a gyerekek ki-
utazása után is az õ oktatásukat, a tananyagot elektronikus
úton juttatja el nekik, és kéthavonta egy tanár kollégával ki-
utazik, majd személyesen vizsgáztatja õket.

A diákok elõtt hatalmas lehetõség van, mert amellett,
hogy látják a modern lótenyésztést és azt ötvözni tudják az
itteni, 200 évre visszamenõ hagyományokkal, az angol
nyelvet is megtanulják társalgási szinten beszélni.

A bábolnai tanulóknak a ménes tulajdonosa egy szép há-
zat épített fel, mert nagyon meg volt elégedve az évek óta a
birtokán gyakorlatot végzõ diákokkal.

A gyerekek ki tudják pihenni magukat, hiszen egy fõre
egy szoba jut külön vizesblokkal ellátva. A házban egy nagy
konyha és társalgó is található, valamint 24 órás internet el-
érhetõség, amely a diákok számára könnyebb kommuniká-
ciót biztosit a szülõkkel, barátokkal is.

Kintlétünkkor azt lehetett észrevenni, hogy a „Babolna”
név nagyon jól cseng és a diákjaink munkájáról és hozzáál-
lásáról nagyon pozitívan nyilatkoznak, ezzel hirdetve a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um és vele együtt városunk jó hírnevét.

Csongrádi Péter kollégiumvezetõ
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Varrjunk a szabadban! Ezzel a jelmondattal invitálta június 18-
án a kézimunkázáshoz kedvet érzõket a bábolnai kézimunka
szakkör. Az Európaszerte már gyökeret vert kezdeményezés
valószínûleg Franciaországból indult. Ott a szabadban kötésre
buzdították a tûkkel és gombolyagokkal rokonszenvezõket. A
nálunk június 3. hétvégéjére idõzített program már jóval enge-
dékenyebbnek bizonyult, hiszen a kötés, horgolás mellett a
hímzés, foltvarrás és még ezernyi egyéb kézimunka technika
rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklõdõk. Bár a program hely-
színére, a Kereskedõ udvarba sokan látogattak el, kevesen
merték csak kipróbálni a bemutatott varrási, hímzési módoza-
tokat. Pedig a helyi szervezõk még „erõsítést” is hívtak a tata-
bányai Foltra-forgó foltvarró szakkör tagjai személyében. A
lanyha vállalkozói kedv ellenére nem vesztették kedvüket a mi
varrni, hímezni tudó asszonyaink. Augusztusban munkáikkal
részt vesznek a tatabányai Országos Foltvarró Kiállításon.

VARRTUNK A SZABADBAN

Az Önkéntesség évének nyilvánította az ENSZ az idei esz-
tendõt. Ennek – no, meg a takarékosság – jegyében kért
segítséget az óvoda a szülõktõl, hogy a szokásos nyári fel-
újítási munkálatok után mûködjenek közre az apukák,
anyukák is a takarításban, rendrakásban. Elsõként az in-
tézmény kerti bútorai és játékai szépültek meg a kérésnek
eleget tévõ tizenöt szülõ kezétõl. Ebben a hónapban a me-
szelés utáni takarításból veszik ki részüket a vállalkozó
kedvû anyukák, apukák. Az ecsetkezelés virtuózaira pedig
akkor számít igazán az óvoda és a bölcsõde, amikor a
nagy, fehér falfelületekre színes mesefigurákat kell festeni,
hogy még tisztább és még barátságosabb intézményben
töltsék napjaikat apróságaink. 

FÕHAJTÁS A NAGY ELÕDNEK,
TISZTELET AZ UTÓDOKNAK

A Semmelweisnap a magyar egészségügy legnagyobb
ünnepe, Semmelweis Ignácnak, a világszerte legelismertebb
magyar orvos születésének napja, július 1-je. Ezen a napon
emlékezünk meg az Anyák megmentõjérõl, és tisztelettel
hajtunk fejet emléke elõtt.

Bábolna Város Önkormányzata évtizedekre visszamenõen
különös jelentõséget tulajdonít e napnak, hiszen települé-
sünkön egy olyan egészségügyi központ mûködik, mely a
háziorvosi alapellátástól a különbözõ szakrendelésekig az
1980-as évek közepe óta szolgálja a helyi és környékbeli la-
kosságot. 

Június 29-én az Ötösfogat étterembe invitálták mindazon
dolgozókat, akik orvosként, védõnõként, ápolónõként, asz-
szisztensként, adminisztratív és kisegítõ alkalmazottként,
gyógyszerészként, gyógyszertári dolgozóként tevékenyked-
nek Bábolnán. Az egybegyûlteket dr. Horváth Klára polgár-
mester köszöntötte, majd dr. Nagy Lehel Csaba orvos igaz-
gató szólt dolgozóihoz. Jubileumi elismerések átadására is
sor került, így dr. Kustos Zsolt 15 éves, dr. Bartek Péter 13
éves és dr. Nagy Lehel
Csaba 10 éves bábol-
nai tevékenységéért
vehetett át kitüntetést.
Végül Popovics
György, a megyei köz-
gyûlés elnöke mon-
dott pohárköszöntõt,
kiemelve a bábolnai
egészségügyi köz-
pont dolgozóinak oda-
adó tevékenységét.

HP

AZ OLASZ CSIZMA SARKÁBAN

A Bábolnai GYÖK régi, jó kapcsolatot ápol a dél-olaszor-
szági Leccében található ifjúsági szervezettel. Júniusban is-
mételten meghívást kaptunk olasz partnereinktõl egy ifjúsági
találkozón való részvételre. A találkozón hat ország, Lettor-
szág, Észtország, Málta, Lengyelország, Magyarország és
Olaszország fiataljai képviseltették magukat. A magyar cso-
port tagjai: Liszkai Nóra, Popovics Linda, Németh Kristóf,
Szepesi Gergõ és Lengyel Dániel voltak. A találkozó témája
egymás kultúrájának megismerése, elfogadása, és a nemze-
tek közötti tolerancia köré épült. Különbözõ programok kere-
tében kerestünk megoldást az EU által is megfogalmazott
globális problémákra. A megszokottól eltérõen ezúttal nem
Lecce, hanem Specchia települése adott otthont a találkozó-
nak. A hét során ellátogattunk az Adriai-tenger partjára, vala-
mint Puglia tartomány nevezetességei közé tartozó Ostuni,
Cisternino, Alberobello és Andrano településekre. A festõi
szépségû dél-olasz tájakon való barangolás nagyszerû él-
ményt jelentett mindannyiunk számára. A hagyományos
Interkulturális esten betekintést nyerhettünk a nemzetek kul-
túrájába, szokásaiba. A hét végén szomorúan vettünk búcsút
egymástól és megegyeztünk a jövõbeli együttmûködés lehe-
tõségeirõl is. Köszönjük szépen az önkormányzatnak, hogy
támogatta utunkat és eljuthattunk erre a csodálatos vidékre!

Lengyel Dániel GYÖK polgármester

dr. Nagy Lehel Csaba 10 éves bábolnai
tevékenységéért vehetett át kitüntetést
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Ez év május 28-án csoportunk kirándulást tett a korábban
pannonhalmi dombságként ismert Sokoró kies tájaira. Ter-
veinkben a Pannonhalmi Bencés Fõapátság megtekintése
és a dombságban tett kistúra – kb. 10 km – szerepelt. A reg-
geli induláskor többen aggodalmuknak adtak hangot az
idõjárás állása miatt, de a többség bizakodó volt. Csöpörgõ
esõben értünk a „vár” alá, ahonnan apátsági túránk indult.
A nemrégen megépült fogadóépületben rövid filmet tekin-
tettünk meg az apátsági életrõl és a szerzetesi hivatásról,
majd egy barátságos idegenvezetõ kíséretében elindultunk
meggyõzõdni a filmben látottak-hallottak igazáról. Az épü-
letben eltöltött idõ alatt megismerkedtünk az ezeréves épü-
let építészeti megoldásaival, a „ház” és a bencés rend tör-
ténetével, a hitélet sajátosságaival, a gimnázium tanítási
rendjével, valamint a rend hatalmas, több mint 400 000 kö-
tetes könyvtárával. Megcsodáltuk a mennyezeti freskókat, a
rendet alapító és újjáalapító királyok szobrait, megértettük
az „Ora et labora!” („Imádkozz(ál) és dolgozz(ál! )) jelszó
jelentését és szellemiségét. Az apátsági látogatás után a
pincészethez vonult át kis csapatunk, ahol majdnem két óra
alatt megismerkedtünk a néhai Gál Tibor egri borász által
tervezett pincészet energiakímélõ technológiájával, alkal-
mazott „borkészítési” – érlelési formáival, a barrique és a re-

duktív érlelés közötti különbségekkel. A túra végén a bát-
rabbak megkóstoltak pár pohár igen finom pannonhalmi
bort, amelyek a szakértõk szerint nagyon különböznek a
korábban a borvidéken közismert nedûktõl! A pincetúra
után némi fényképezkedésre megálltunk a vályat kijáratá-
nál, majd visszaballagtunk a Szentháromság szoborhoz,
megkezdve a túra dombsági részét. A csapat érdeklõdõbb
fele megnézte a Milleniumi emlékmûvet – a türelmetlenebb
fele átszaladt a domb alatt – majd közösen csodáltuk meg
a Boldogasszony-kápolnát és másztunk fel a boldog Mór
kilátóra, ahonnan szép idõben belátható az egész vidék
egészen Pápáig, de a szakadó esõ a látótávolságot pár
száz méterre korlátozta. Némi csúszkálás után a Tóthegy
megkerülésével leérkeztünk a ravazdi bekötõútra, ahol egy
kis vita után a várható nehézségek, terepakadályok kelle-
metlen és balesetveszélyes volta miatt megszakítottuk a tú-
rát egy késõbbi folytatás reményében. Köszönetemet feje-
zem ki Burkali Gergely és Kiss Diána erdésztechnikusok-
nak, akik lejárták velem elõzõleg a túra várható valamennyi
útvonalát és segítségemre voltak a szervezésben. Bízom
benne, hogy valamikor a nyáron be tudjuk járni az elmaradt
túrarészt!

Kiss „Csibesanyi” Sándor

Túranaptárunk szerint június 18-án reggel, az ácsi vasút-
állomásról a délnyugat felõl riogató felhõkkel nem törõdve
indultunk Vinyére, hogy a hajdan legendás betyárokat búj-
tató vadregényes környezetben töltsünk el egy szép napot.
Csudaszép napsütéssel várt Vinye.

Utunkat a valamikori fûrészüzem kerítése mellett kezdtük,
majd a szekérútról balra letérve az akácoson túl a Cuha-
patakhoz ereszkedtünk le. Itt található a patak túloldalán a
Kõpince-forrás, amellyel szemben a Betyár-barlang Sava-
nyú Jóskát, a hírhedt betyárt idézi. A vizuális élményt Mag-
di néni földtörténeti ismertetõvel egészítette ki.

Visszatérve a völgybe elindultunk a Cuha-völgye Tanös-
vényen, mely varázslatos ismeretterjesztõ túrán vezetett
bennünket. A Cuha-szurdok rejtekén vasút kanyarog, mel-
lette az erdõgazdaság kövezett útja csak nehezen fér el a
völgyben. Itt, Magyarország egyik legmeredekebb normál
nyomtávú vonalrészén a vonat három alagúton halad át és
két völgyhíd segítségével keresztezi a Cuha-völgyet. Ez a
szakasz a svájci hegyi pályák “magyar kistestvére”. 

A völgyben a bükkösök, tölgyesek a természet érintetlen-
ségét õrzik. Az égig érõ gyertyánok között meg-meghúzó-
dik egy hárs- vagy cseresznyefa. A gazdag élõvilág szépsé-
ge lenyûgözött mindenkit. Magdi néni mindig tudott valami
érdekeset mondani minden bogárról, levélrõl, virágról. Alig
haladtunk, de azért csak elértünk az erdei tanteremhez, el-

sõ pihenõhelyünkhöz. Míg erõt gyûjtöttünk a túránk követ-
kezõ részéhez, Magdi néni nyelvtörõ feladatokkal szórakoz-
tatta az ifjúságot.

Pihenõnk után a piros turistajelzést követve hol viadukt
alatt haladva, hol gázlón átkelve haladtunk tovább. Termé-
szetesen felmásztunk az egyik viadukt felett található obe-
liszkhez is, mely a vasútépítõk emlékét õrzi 1895 óta.

Az alagutak után (melyeket elkerültünk), a völgy kezd
szélesedni, már tisztásokat is láttunk. Balról a vadas árok
felé tartó úttól néhány száz méter után álló fahíd elõtt ismét
pihenõt tartottunk, hogy a hegy oldalában álló obeliszkhez
is fel tudjanak mászni, akik még tele voltak energiával. A hí-
don átkelve máris a Porva-Cseszneki vasútállomáson vol-
tunk.Az állomással szemben a sárga + jelzésen indultunk
vissza Vinyére. Nem-túl meredek hegyoldalon kapaszkod-
tunk fel a Kopasz-hegyre, majd átkelve a dombon, leeresz-
kedtünk egy madárfüttytõl zajos gyönyörû katlanba. Innen
a sárga jelzést elérve, jobbra fordultunk és a Hódos-ér men-
tén haladtunk tovább, megcsodálva a természet erõinek
nyomait, a növényvilág megújulásának jeleit. A völgyben az
utunkat emelkedõk már nem nehezítették.

Hamarosan elértük az erdei ciklámenek (Cyclamen pur-
purascens) a Bakonyban az egyik utolsó élõhelyét. Ezt a te-
rületet 1990-ben nyilvánították természetvédelmi területté.

Utunk utolsó szakaszával párhuzamosan, a Kesellõ-
hegyen találhatók a 4.000 éves, bronzkori földvársáncok. A
16 km megtétele után is voltak akik – hogy kíváncsiságukat
kielégítsék – ezt a kis kerülõt még bevállalták. A teljesít-
mény elismeréseként a földsáncokat keresõ társainkat fris-
sen szedett szamócával vártuk. Természetesen a hatalmas
szikla ormok látványában a szamócaszedõk is gyönyörköd-
hettek.

Innen már hamar elértük Fenyõfõt Vinyével összekötõ
mûutat, ahol még pár száz métert sétálva elértük az állomás
melletti büfét, hogy egyet szusszanhassunk a vonat indulá-
sáig.

Kellemes kirándulásban volt részünk. Sok hasonlót kívá-
nok minden természetbarátnak!

http://www.merfoldko.babolna.hu Bihari Gábor

MEGJÁRTUK PANNONHALMÁT... PANNONHALMÁN

AZ ÖREG-BAKONY ÉSZAKI KAPUJA
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A Dohányzásmentes Világnaphoz
kapcsolódóan a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve által kiírt
„Egy füst alatt” címû rajzpályázat ün-
nepélyes eredményhirdetésén és díját-
adásán vehetett részt Tatabányán Régi
Cintia 2. b osztályos tanulónk, aki érté-
kes tárgyjutalomban részesült.

Megyénk különbözõ iskoláiból érke-
zett 150 pályamû közül, több szem-
pontot figyelembe véve (figyelemfelhí-
vás, alkalmazott technika, mondandó,
kivitelezés-igényesség) választották ki
alkotását, amelyet az érdeklõdõk a ta-
tabányai Vértes Centerben megtekint-
hetnek. Gratulálunk!

Patakiné Rezsek Gabriella
osztályfõnök

Tavaly nyilvánította a Nemzeti
Összetartozás napjává június 4-ét az
országgyûlés. 

Van mire büszkének lennünk, örül-
nünk ezen az évfordulón is, hiszen ha
a múltba tekintünk, akkor azt láthatjuk,
hogy a területi szétszakítottság ellené-
re is megmaradt a magyarság a Kár-
pát-medencében. Ha pedig a jelenbõl
a jövõbe irányítjuk tekintetünket, azt
láthatjuk, hogy megteremtõdött a köz-
jogi lehetõség is arra, hogy együvé tar-
tozzunk, s ami még ennél is fonto-
sabb: a magyarság lelkiekben ismét
nyitottá vált arra, hogy felemelkedjen,
mint közösség. A Rákóczi Szövetség
Bábolnai Szervezete által tavaly állított
Összetartozás emlékmûve sziklaszi-
lárd mementója a hétköznapokban an-
nak, hogy együvé tartozunk. Mindezt
persze nem csak ünnepelni, hanem a
mindennapokban megélni kell határon
innen és túl. Egyesületünk éppen ezt

tekinti legfontosabb feladatának: hidat
építeni, egymástól tanulni, egymást tá-
mogatni a határ két oldalán. Az immár
állami emléknapon, június 4-én tartott
megemlékezésen a Ménesbirtok elõtti
parkban az Összetartozás emlékmûve
elõtt dr. Faragó István elnök és
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyû-
lési képviselõ osztotta meg gondolata-

it az ünneplõ közösséggel,
majd a résztvevõk koszorúkat
helyeztek el. Hogy a közön-
ség ne csak hallgatóság, ha-
nem közösség is legyen, a Ka-
maraszínházban folytatódott a
délutáni program: Agócs Ger-
gely néprajzkutató, népze-
nész mutatta be a magyarság
zenei-gondolati kultúrájának
sokszínûségét népi fúvós
hangszereken, a Cseperedõk
néptánccsoport közremûkö-
désével. Jó hangulatú, estébe
nyúló kötetlen beszélgetés

zárta a napot szeretetvendégség kere-
tében. Mindez értékes útravalót adott
az öszszetartozás hétköznapi megélé-
séhez, hiszen nem csak a nemzet, ha-
nem e település kisközössége is része
a nagy egésznek. Köszönjük a rendez-
vény támogatását a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft-nek, a Cseperedõk-
nek és az egyesület tagjainak. 

SZOMSZÉDOLTAK ÓVODÁSAINK
Több éve tartó szoros

kapcsolat alakult ki a fel-
vidéki, Hidaskürt és a
bábolnai óvoda között,
melynek kapcsán éven-
te  kölcsönös látogatást
tesznek gyermekeink
egymás óvodájába. Ez-
úttal a mi óvodásaink
kaptak meghívást
Hidaskürtre. A gyerekek
és felnõttek egyaránt
nagy izgalommal ké-
szültek az útra. Kirándu-
lásunk elsõ helyszíne Dunaszerdahely volt, ahol egy országos bábfesztivál né-
zõi lehettünk. Ott nem mindennapi látványban volt részünk. Csodálatos élmény
volt látni, hogy egyszerû botokból, fehér kendõkbõl hogyan készítettek mesefi-
gurákat az elõadó gyerekek és élményszerû elõadásukkal hogyan varázsolták
óvodásainkat a mese birodalmába. 

Az elõadás után Hidaskürt fele utazva, megálltunk egy rövid pihenõre Eperje-
sen, ahol egy hangulatos lovastanyán, a gyerekek egy jól felszerelt játszótéren
gyönyörû környezetben tölthették az idõt. Vendéglátóink frissítõvel, nápolyival
tették pinikszerûvé az ott töltött idõt. Ezt követõen Hidaskürt óvodájában fo-
gyasztottuk el a finom ebédet szívélyes vendéglátás közepette. A hidaskürti óvo-
dásoknak játékon és édességen kívül egy Bábolna jellegzetességét ábrázoló
tusrajzot is vittünk, melyet egyik óvodásunk édesapja, Somogyi Lajos ajánlott
fel, hogy emlékül vigyük a testvértelepülésünk óvodájának.

A délutánt az óvoda udvarán és csoportszobáiban töltötték a gyermekeink az
ottani óvodásokkal együtt, akikkel hamar közös játéba is merültek. Uzsonna
után még fagyival is megvendégeltek bennünket, majd élménnyel telve tértünk
haza, a viszontlátás reményében, hiszen jövõ évben mi várjuk õket szeretettel. 

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

LEGYEN MINDEN NAP AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Czunyiné dr. Bertalan Judit

,,EGY FÜST ALATT’’
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Sióról már hallottunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi
vagy éppen ki volt õ? Helka és Kelén személye
szintén ismeretlen számunkra, nem beszélve
Kamorról. Furcsa nevek, hõsök, idegenek? Ha egy
kicsit jobban megismerjük õket, máris fontos
szereplõi lesznek életünknek, s nemcsak azért,
mert õk a balatoni regevilág hõsei, hanem mert
mostantól egy fantasy gyerekkönyv fõszereplõi is. 

NYULÁSZ PÉTER: 

HELKA –
A BUROK-VÖLGY ÁRNYAI

c. könyvében.

Balaton, Balaton – de csodás. Hogy élnek-e tündérek a
Balatonban? Milyen mondavilág kapcsolódik ehhez a
vadregényes tájhoz? Ha megkérdeznénk a mai gyerekeket
– s súgva teszem hozzá a felnõtteket – nem nagyon tudná-
nak rá válaszolni, pedig a balatoni regék világa nagyon
sokrétû. Erre a világra talált rá Nyulász Péter, amikor egy
balatoni fürdõzés során a lánya találkozott a „Balaton
tündérével”… „Elsõ gondolatom az volt, hogy írok egy kis
tündérmesét a lányomnak, – meséli Nyulász Péter, író – de
amikor utánajártam, rátaláltam a Balaton tündére le-
gendára, Helka és Kelén történetére Lipták Gábor feldolgo-
zásában az Aranyhíd címû kötetben. A történet számomra
is ismeretlen volt addig, holott eredetileg már 1836-ban
megjelent Fáy András tollából a Sió tündéres rege – amit
nem mellékesen szintén egy balatoni nyaralás ihletett. Az a
legenda hosszú idõn át fontos része volt Magyarország
kultúrkincsének. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a két
legöregebb balatoni hajó, a Helka és a Kelén elnevezése.
De a legenda nimbuszát jellemzi, hogy a múlt század ele-
jén még szoborcsoport örökítette meg Sió tündér
regéjének alakjait a budapesti Városligetben, bár sajnos a
háborúk után nem épült újjá.

Legenda új köntösben. Ám az új Helka történet nem a
régi legenda újbóli tálalása, hanem annak folyományaként
egy új, kalandos meseregény. Ez a kaland pár évvel azt

követõen indul, hogy az eredeti legenda véget ér. A fõhõs
ebben Helka és Kelén gyermeke, az éppen hercegnõvé
avatása elõtt álló Helka hercegkisasszony, s az õ kis testõre
– s a fordulatos kalandok közepette fény derül a korábbi
titkokra, s az olvasó Helkával együtt fejtheti meg, ismerheti
meg a régi legendát. „ A történet természetesen a Balaton
környékén játszódik – folytatja az író. Mindenki által ismert
helyszíneken, Tihanytól Tapolcáig, Hévíztõl Sóstóig, a
Szentbékkálai kõtengertõl Füredig. A mese egyfajta
fejlõdéstörténet, mely a kiskamaszok felnõtté válását a
felelõs gondolkodás kialakulását is nyomon követi. A
történetben új szereplõk is feltûnnek, akik neveikben rendre
a Balaton környékéhez kapcsolódó, avagy magyar
vonatkozású „beszédes” nevek, Cuha, Rezi, Boncsos,
Slambuc, Tramini, Furmint... Ez egyfajta játékos ismeretter-
jesztési cél is volt részemrõl, hiszen milyen jó rácsodálkozni
egy-egy név jelentésére, vagy utánanézni, hogy valóban
mit is takar, mondjuk a tihanyi kecskepásztor neve, a
Congeria szó.” A kalandos történet mellett az író újra
felfedezteti az olvasóval, illetve megismerteti a gyerekekkel
a Balaton természeti csodáit. Hogy ne csak a fürdõzés vagy
a vitorlázás élvezete kötõdjön e tájhoz, hanem a valós
helyszínek mesebeli megjelenése által játszva megismer-
hessék a gyerekek a táj értékeit. „Igen, a kötet felvállalt
célja, hogy újrateremtse a Tündéri Balaton imázst, – véli az
író – s egyúttal a valós helyszínek iránt is felkeltse az érdek-
lõdést. A fõszereplõk végigbarangolják a Gaja patak
vadregényes szurdokait, járnak a Hegyestûnél, Salföldön,
Szent György-hegyen, Szentbékkállán, Kékkúton, a
Tapolcai tavasbarlangban, Hévízen, Keszthelyen, Sóstón, s
persze Balatonfüreden, illetve a Tihanyi-félsziget számos
izgalmas pontján, ahol az eredeti legenda is játszódott.”

Amellett, hogy a regény egy különös világba kalauzolja el
az olvasót, fontos megjegyezni, hogy a mûfaja is egyedülál-
ló. Fantasy regény a kiskamaszoknak, vagy hívhatnánk
gyerek-fantasynak is akár, s ahogy a szerzõ fogalmaz, hogy
míg a nemzetközi gyerekirodalomban megjelenõ varázs-
latos hõsökrõl már szinte mindent tudunk, addig a hazai
„varázslóink” feledésbe merülnek. Pedig ez a mesevilág,
mondavilág legalább olyan gazdag, mint külhoni társai, s
ez egy új stílusú próbálkozás ennek felélesztésére. Tehát
kalandra fel, várnak ránk a Balaton csodás tájai és Helka
hercegkisasszony csapatának izgalmas története.

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó!
Itt a várva várt vakáció, az iskolát, tanulást el lehet felejteni szeptemberig. Bízom benne, hogy jut idõ a

barárokra, a családra, kirándulásokra, nagy beszélgetésekre, és szeretném azt hinni, hogy lesznek olyan fiatalok
is, akik könyvet vesznek a kezükbe, és így teszik élményszerûbbé a szünidõ napjait. Persze nehéz választani,
hogy mit is olvassunk. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani: egy áprilisban megjelent érdekes könyvet ajánlok a
kedves olvasók figyelmébe.

Jó olvasást, szép, tartalmas nyarat kívánok: Veresné Szkocsek Mária



Már csak néhány hét választja el a leendõ elsõst attól,
hogy beüljön az iskolapadba. Mit tegyünk, hogy felkészül-
ten érkezzen?

Eljött az idõ, vége a felhõtlen gyermekkornak! – szoktuk
mondani, s szinte magunk is sajnáljuk, hogy gyermekünk isko-
lába kerül. Pedig az óvoda utolsó esztendejében, a nagycso-
portban, az óvónõ vezetésével már látogatást tettek az iskola
elsõ osztályában. Az óvodába is elmentek az elsõs tanító né-
nik szülõi értekezletet tartani, megismerkedtek a gyerekekkel
és szüleikkel. Ha ez a látogatás jól sikerült, a „vendégség”
mély nyomot hagyott a kicsikben, a gyerekek boldogan és bi-
zakodva várják az iskolát.

Az ovis korszak vége felé komoly testi és lelki változásokon
mennek át a kicsik: kezdenek potyogni a tejfogak, fokozatosan
átalakul a kisgyermekes testalkat, de a gyermek viselkedése is
megváltozik. Hajlandó egy cél érdekében kitartóan együttmû-
ködni másokkal. Igényli, hogy többet tudjon meg a világ dol-
gairól. 

A szülõket megdöbbentheti ez a sok változás, talán félthetik
is a gyermeket, hogyan fog megbirkózni az elõtte álló felada-
tokkal. Ha az elõzõ évek alatt sokat tettünk gyermekünk fejlõ-
déséért, akkor nincs ok az aggodalomra, biztosan jól fogja
venni az akadályokat. Fontos, hogy saját szorongásunkat ne
ragasszuk rá a gyermekre, ne ijesztgessük az iskolával. 

Ha a gyereket az óvónõ vagy a nevelési tanácsadó szakem-
bere iskolaérettnek találta, higgyünk neki. Ha a pedagógusok
javasoltak külön fejlesztést a nyárra, akkor azokat játékos for-
mában csináljuk végig. Nagy a kísértés, hogy bevásároljunk az
üzletekben kapható tucatnyi feladatlapból, de az ún. fejlesztõ
füzetek egy része igénytelen és használhatatlan. Nem tartom
helyesnek, hogy a nyári szünetben megtanítsuk írni, olvasni,
összeadni, kivonni csemeténket, azt inkább bízzuk a tanító né-
nikre. 

Az elõttünk álló pár hét alatt hogyan készülhetünk az iskolai
életre?

• Vásároljuk meg együtt gyermekünkkel az iskolai felszere-
léseket, az íróasztalt, a széket!

• Vonjuk be a házimunkába, adjunk neki egyszerû feladato-
kat, figyeljünk arra, hogy a feladatot csinálja végig (pl. asztal-
terítés, zoknipárosítás, kisállatok etetése, virágöntözés)!

• Társasjátékozzunk, kártyázzunk vele, tartassuk be vele a
szabályokat!

• Kezdeményezzünk szerepjátékot, bábozzunk vele, így is
fejlõdnek kommunikációs és szociális képességei!

• Mindig válaszoljunk, ha a gyermek kérdez!
• Kiránduljunk, mozogjunk vele együtt sokat, kihasználva a

nyár adta lehetõségeket!
• Fejlesszük önállóságát pl. a cipõkötés, étkezés, tisztálko-

dás, rendrakás terén!
• Olvassunk mesét, majd tegyünk fel neki kérdéseket a tar-

talmával és az ok-okozati összefüggésekkel kapcsolatban! 
• Ügyeljünk a napirend kialakítására, a rendszerességre,

mert a gyermeket megnyugtatja a kiszámíthatóság!
• A rajzolás, a színezés, a festés, a gyöngyfûzés, a gyurmá-

zás fejleszti a gyermek finommotoros képességét, elõkészíti az
írástanulást.

Türelemmel és változatos programokkal töltsük el az utolsó
nyári napokat a leendõ kisiskolással!

Végezetül álljon itt néhány kiadvány, melyet saját tapasztala-
tom alapján az iskolai elõkészítéshez ajánlok:

Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz 
(és a Lexi sorozat egyéb kötetei)
Adorján Katalin: Szebben akarok írni
Rosta Katalin: Ez volnék én
Rosta Katalin: Színezd ki …és számolj te is!
Szautner Jánosné: Nebuló I.

Szabacsiné Szõke Edit 
gyógypedagógus - általános iskolai tanár
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ELSÕS LESZ
A GYERMEKEM...

NYITVA A SPORTCSARNOK

Július 4–28-ig a mûfüves pálya 17-19 óráig használható.
Július 18–22-ig a szivacskézilabdázók veszik igénybe 

a sportcsarnok szolgáltatásait.
A sporttevékenységekhez idõpont kérhetõ 

Szilágyi Ágnestõl a 06/30- 417-92-36-os telefonszámon.

NYÁRI VAGYONVÉDELMI
TANÁCSOK

– Kérjen meg egy megbízható szom-
szédot, rokont, ismerõst, hogy a pos-
taládából naponta szedje ki a külde-
ményeket, reklámújságokat
– Figyeljék, ki jár a lakás körül
– A bejárati ajtó, és a  hátsó bejárat is
legyen biztonságos, több ponton zá-
ródó zárral felszerelve
– Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségû készpénzt
– Ne hagyja pénzét, értéktárgyait
szem elõtt, tartsa azokat széfben
– Amennyiben anyagi lehetõségei
megengedik, egészítse ki a lakás vé-
delmét egy elektromos érzékelõ-ri-
asztó berendezéssel, mely a nap 24
órájában jelzést ad valamely vagyon-
védelmi cég felügyeleti pontjára
– Ha elmegy otthonról, mindig zárja
be az ajtókat, ablakokat. Lakása kul-
csait soha ne rejtse el lakása, háza
körül.
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A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hagyomá-
nyaihoz híven idén nyáron is egész napos programmal várta a
település fiataljait Szent Iván-éj alkalmából. A délelõtt folyamán
került sor az V. Tájékozódási Kerékpárversenyre, amelyre ti-
zenhét 2 fõs csapat nevezett. A versenyzõknek Bábolna külön-
bözõ pontjait kellett megkeresniük, ahol ügyességi és elméleti
feladatok megoldásával szerezhettek jóváírás másodperceket.
Az így kialakult idõeredmények alapján lány kategóriában
Panák Zsófia és Csillag Laura, a fiúknál Popovics György és

Bajcsy Dániel állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. A
délután folyamán szerveztük meg szintén ötödik alkalommal a
Bábolnai GYÖK Póker Bajnokságot, melyen ezúttal 38 ver-
senyzõ mérte össze tudását és szerencséjét. A négy és fél
órán keresztül zajló küzdelmek végén az elsõ helyet Horváth
János szerezte meg. A póker versennyel egy idõben a Sza-
badidõközpont elõtt rendeztük meg aszfaltrajz versenyünket,
ahol a legügyesebbek – Szabó Netti és Szabó Lotti kapta az el-
sõ díjat - értékes jutalmakban részesültek. A délutáni progra-
mokat követõen az almásfüzitõi Talpalatnyi Színház elõadásá-
ban a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalt
tekinthettük meg a Szabadidõközpont színháztermében. Az
estet a hagyományos Szent Iván éji tûzgyújtással és a Csepe-
redõk néptánccsoport tûz körüli táncával zártuk. A nap folya-
mán vendégül láttuk testvértelepülésünk, Hidaskürt gyermek-
és ifjúsági önkormányzatát egy új, szorosabb kapcsolat kiala-
kításának reményében. Támogatóink voltak: Bábolna Város
Önkormányzata, Homoki Judit, Pábli Zsolt, Szilágyi Ágnes,
Cseperedõk, Bábolna Önkéntes Tûzoltóság. Ezen kívül szeret-
nénk megköszönni mindazoknak, akik a kerékpárverseny állo-
másain közremûködtek, illetve bármivel hozzájárultak a ren-
dezvény sikerességéhez! 

Lengyel Dániel GYÖK polgármester

SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁG

NEMZETKÖZI
MOLDVAI TÁBOR

A Cseperedõk Néptánccsoport június 24-26-ig Moldvai
tábort szervezett Bábolnán a kisiskolában. Az ötletet a szü-
lõk adták, akik szívesen foglalkoztak ezzel a táncanyaggal. 

Sikerült „nemzetközivé” tenni táborunkat, mivel a Rákó-
czi Szövetség jóvoltából Kárpátaljáról érkeztek gyerekek,
és Ausztriából a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes néhány
táncosa is eljött hozzánk.

A gyerekek és felnõttek egyaránt jól érezték magukat
ezen a hétvégén, hiszen megismerkedhettek moldvai tán-
cokkal, kézmûveskedhettek is, mint pl. szalagszövés és zú-
gattyú faragás.

A táncos talpúakat Keltai Gábor és Gyurkó Erzsébet ok-
tatta, akik a tatai Pötörke Néptáncegyüttes vezetõi. A fafara-
gás „mûvészetét” Szõnyi Endre szobrászmûvész segítette
elsajátítani. Az elégetett kalóriákat a Bástya Sörözõ konyhá-
ja pótolta finom ebéddel és vacsorával.

Szombaton este minden táborlakó együtt vett részt a
Szabadidõközpontban rendezett programokon. Majd közö-
sen táncra perdültünk a Szent Iván-éji tûz körül.

Vasárnap délelõtt még egyet táncoltunk, mindenki befe-
jezhette a befejezetlen kézmûves munkáit, és az ebéd elfo-
gyasztása után kellõképpen elfáradva, élményekkel gazda-
gon térhetett haza. 

Köszönjük a Bábolnai Általános Iskolának, hogy a helyet
biztosította a tábor számára! Köszönet mindenkinek, akik
segítségünkre voltak a tábor zökkenõmentes lebonyolításá-
ban!

Bors Erika 

VETERÁNOK KÉTKERÉKEN
Apák és nagyapák

házilag barkácsolt,
vagy féltve õrzött mo-
torjai berregtek fel újra
június utolsó hétvégé-
jén Bábolnán a vete-
rán motoros találko-
zón. A szervezõk a
versenyzõk igényeihez
igazították a rendez-

vényt. Így többféle kategóriában is rajthoz állhattak a motoro-
sok, akik között nagypapa korú ugyanúgy akadt, mint tizen-
éves. 

A hetedik alkalommal megrendezett verseny tavaly is már
rövidebb pályán zajlott, mint korábban – akkor az utak rossz
minõsége miatt. Idén a bemutató tér környékét voltak kényte-
lenek nélkülözni a szervezõk, mert a pavilonokban a lova-
siskola lovait helyezték el.

A veterán motorosok ennek ellenére nem csüggedtek, mert
olyan pályát sikerült összeállítani, ami rövidsége ellenére rend-
kívül technikás volt. Cseh, szlovák, magyar, osztrák fanatiku-
sok versengtek egymással minden tudásukat és erejüket bele-
adva a küzdelmekbe, amely fizikailag is komolyan igénybe vet-
te a motorosokat.

Szûr Béla, a szervezõ Kassák KKSE szakosztályvezetõje is
elégedett volt a verseny lebonyolításával. Amint azt lapunknak
elmondta: nem egyszerû és nem olcsó mulatság megfelelõ
helyszínt találni a veterán motorozás szerelmesei számára.
Ezért örül annak, hogy Bábolna évrõl évre befogadja verse-
nyüket, ahol biztonságosan és színvonalasan vetélkedhetnek.

HP
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Tartanak Önök otthon gyertyát? Talán furcsa kérdésnek tû-
nik, de rávilágít arra, hogy már észre sem vesszük, mennyire
részévé is vált mindennapjainknak a villamos áram. Áram nél-
kül nem nézhetnénk televíziót, nem mûködne a számítógép,
nem lenne hûtõ. Az elektromosság nem csak kényelmünket
biztosítja, de biztonságos és tiszta energiaforrás is – ugyanak-
kor nem olcsó mulatság.

Az elektromos készülékeink mûködtetése nagyban befolyá-
solja az áramszámla összegét, de már ezek kiválasztása is
megfelelõ körültekintést igényel. Ugyanis nem mindegy, hogy
hosszú évekre tervezett háztartási gépeink mennyivel növelik
majd az áramszámlánkat. Az elektromos berendezések egyre
korszerûbbek és takarékosabbak, az új fejlesztésû eszközök
kevesebb energiát igényelnek, mint a régebbi modellek. A kor-
szerû háztartási gépek, például a legújabb villanytûzhelyek,
hûtõszekrények, mosógépek már 20-50%-kal kevesebb villa-
mos energiát fogyasztanak, mint a régi, korszerûtlen típusok. 

Hogy melyik készülék mennyire energiatakarékos, azt az
energiacímkébõl tudhatjuk meg, de nézzük meg a készülék is-
mertetõjét is. Az energiacímke A–G-ig osztályozza a készülé-
keket energiahatékonyságuk szerint, ahol az „A” osztály a leg-
hatékonyabb.

Az alábbi táblázatban látható, hogy mekkora is a többletfo-
gyasztás az „A” energiaosztályhoz képest a két legfontosabb
háztartási gépnél:

B C D E F G
Hûtõgép +30% +65% +90% +110% +135% +160%
Mosógép +23,5% +47% +71% +94% +118% +141%

Forrás: Elmü

Az egyre takarékosabb háztartási gépekkel párhuzamosan
az  „A” osztályon belül megjelent az „A+” és az „A++” meg-
jelölés, melyek közül utóbbi az elérhetõ leghatékonyabb ener-
giafelhasználású terméket jelöli. Ezek átmeneti jelölések arra
az idõszakra, amíg meg nem újítják a címkézési rendszert.

Érdemes tehát körültekintõen eljárnunk már a vásárláskor,
hiszen könnyen kiderülhet, hogy egy magasabb árú, de ener-
giatakarékos hûtõgép a készülék üzemeltetési költségeit is fi-
gyelembe véve hosszú távon kevesebbe kerül, mint a hasonló
kivitelû, olcsóbb, de nagyobb energiafogyasztású típus.

HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK ÁRAMSZÁMLÁNKAT?
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ÉGI ÉS FÖLDI KATEDRÁK
Városunkban hagyomány, hogy pedagógus napon eltá-

vozott kollégáikról is megemlékeznek a tanítók, tanárok,
óvónõk. Idén is elsõ útjuk a temetõbe vezetett, ahol megko-
szorúzták a már az égi katedrán tanítók sírját.

Késõbb az Ötösfogat étteremben köszöntötte az önkor-
mányzat azokat a pedagógusokat, akik munkájukban ki-
emelkedõen teljesítettek. Az óvodapedagógusok, tanítók,
tanárok tiszteletére rendezett ünnepi mûsorban ezt követõ-
en fellépett a Tiamo Modern tánccsoport, majd az Anonym
drámacsoport végül a Cseperedõk elõadása következett.
Ezen a rendezvényen vehették át a pályájukon hosszú ide-
je tevékenykedõk a jubileumi jutalmakat, s itt talált gazdára
az idei Kiváló Pedagógus kitüntetés is, amelyre ebben az
esztendõben Pillérné Fekete Andreát találta érdemesnek az
önkormányzat. 

PARLAMENTI IFJÚSÁGI NAP
A Mobilitás Országos

Ifjúsági Szolgálat május
18-án rendezte meg az
Európai Ifjúsági Hét ren-
dezvénysoroza tához
kapcsolódó Parlamenti If-
júsági napot. Az ese-
mény célja az volt, hogy
a fiatalok megismerked-
hessenek a Parlament és
az Országgyûlés mûkö-
désével, valamint az õket
érintõ kérdésekben ezen
a fórumon is kifejthessék
véleményüket.  Az or-
szág különbözõ pontjáról
érkeztek iskolai, és ifjúsá-

gi szervezeti csoportok, köztük a Bábolnai GYÖK delegáltjai, Popovics Linda,
Vámos Gábor és Lengyel Dániel is. A délelõtt folyamán megismerkedhettünk az
Országgyûlés mechanizmusával, majd kérdéseket tehettünk fel az Országgyû-
lés és az Európa Parlament képviselõinek. A fiatalok érdeklõdtek a szavazás kor-
határának csökkentésérõl, a Corvinus Egyetem átszervezésérõl, a magyar ter-
mõföld sorsáról és a budapesti Zeneakadémia jövõjérõl is.  A programokat kö-
zösségi játékok és feladatok szakították meg. Valamennyi részt vevõ  számára
nagy élményt jelentett kipróbálni a szavazás módszereit, illetve felszólalni a
„Tisztelt Ház”-ban. Reméljük jövõre is megrendezésre kerül a program, és kép-
viselhetjük Bábolnát a fiatalok egyik legnagyobb fórumán!

Lengyel Dániel GYÖK polgármester

Helyes Jenõ településünk jól is-
mert, termékeny és sokoldalú festõ-
mûvésze. Évente egy alkalommal
hazai pályán is megmutatja elmúlt
idõszakának termését. Ehhez azon-
ban az is hozzátartozik, hogy rend-
szeres résztvevõje országos mû-
vésztáboroknak, kiállításoknak. Ez-
úttal „Impressziók” címmel állította
ki alkotásait a Kaszinó négyes ter-
mében, melyet június 5-én Szigeti
Endre esztéta nyitott meg. 

A nyár folyamán elsõ alkalommal
Helyes Jenõ szervezésében au-
gusztus 22-tõl mûvésztábor hely-
színe lesz Bábolna, ahová több ne-
ves festõ- és képzõmûvész fogadta
el a meghívást.

INFORMATIKAI
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

A LOVASISKOLÁBAN
A bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas

Szakképzõ Iskolában 2.809.500,- forintos pá-
lyázati forrás segítségével zajlik július végéig
az oktatás informatikai fejlesztése.

A TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázat kereté-
ben az iskolának június végéig kellett besze-
reznie a számítástechnikai eszközparkot, mely-
nek szállítóját a Konkoord Kft-t négy ajánlat kö-
zül a legkedvezõbb feltételek alapján választot-
ták ki.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projekt keretein belül kettõ tantermi csomag
(interaktív tábla, notebook, projektor), egy al-
kalmazás szerver és szoftver, valamint a veze-
ték nélküli hálózatot biztosító wifi-csomag ke-
rült az intézménybe.

A fejlesztéssel még színvonalasabb és gya-
korlatiasabb oktatás valósul meg az iskolában.Pillérné Fekete Andrea

az idei Kiváló Pedagógus
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 10. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 17. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 24. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 31. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   7. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 14. –  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
JÚLIUS 17. 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. JÚLIUS

3-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 14. vasárnap 10.45 órakor szentmise
10-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 15. vasárnap 10.45 órakor szentmise
17-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 16. vasárnap 10.45 órakor szentmise
24-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 17. vasárnap 10.45 órakor szentmise
31-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 18. vasárnap 10.45 órakor szentmise

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

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

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

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

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORT 

JÚLIUSI PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: július 23. – esõnap 30.
Program: 
FERTÕD – Esterházy kastély tárlatvezetéssel
FERTÕBOZ – Gloriette kilátó
FERTÕRÁKOS – Kõfejtõ idegenvezetésel;  Ásványmúze-
um; Mithrasz-szentély; Fertõ-tó;  Páneurópai Piknik Em-
lékhely (Vasfüggöny)
Költségek: Buszköltség (létszámtól függ) kb. 2500 Ft/fõ
Belépõk:
felnõtt 3000 Ft/fõ; gyerek, nyugdíjas: 1700 Ft/fõ
Indulás: 7.30-kor a Kardirex elõl. Érkezés: 21.30 órakor
Idegenvezetõ: Asbóth Zsolt
Jelentkezés, megbeszélés, buszköltség befizetése 

július 20-án 16.30-kor a Szabadidõ Központban
Bierbauer Imréné szervezõnél.

http://merfoldko.babolna.hu
SOK SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕKET!
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Az óvodás mese-
szakkörös gyerekekkel
és szüleikkel együtt kö-
zösen utaztunk május
29-én, a gyermekna-
pon a Veszprémi Állat-
kertbe.

A busszal jó hangu-
latban érkeztünk meg
a cseszneki vár parko-
lójába, ahol igaz, csak
távolról nézhettük meg
a várat, de így is el tud-
tuk képzelni a várban
lakó királylányokat, lo-
vagokat, de még a háromfejû sárkányt
is. Utunkat folytatva elérkeztünk a zirci
vasútállomásra. Itt együtt játszottunk,
ettünk, ittunk, mesét hallgathattak a ki-
csik a Rátóti csikótojásról míg megér-
kezett a vonat.

A gyerekek örömmel szálltak fel a ko-
csikba. Néhányan kipróbálhatták a ka-
lauz lyukasztóját is. Gyönyörû tájon vitt
az utunk. Ez a vasútvonal 115 éves, az
ország egyik legöregebb, legszebb
vasútvonala. Nagy sikítással jelezték a
gyerekek, amikor a 350 méter hosszú
eplényi alagúton áthaladtunk. A via-
duktról megcsodálhattuk a Bakony
mélységében lévõ erdõket is. 

A szép látvány, a vonatozás után
Veszprémben az állatkertben mindenki

saját tempója, érdeklõdése szerint néz-
hette meg az állatokat, válogathatott a
különbözõ programok közül. Fellépett
az Alma együttes, a Kabóca bábszín-
ház, volt játszóház, és persze különbö-
zõ játszóterek, ahol a gyerekek kedvük-
re mozoghattak.

A hazafelé vezetõ úton a csoportból
néhányan elaludtak, de voltak, akik
még ekkor sem fáradtak el. A sok él-
mény, az együtt töltött nap azt hiszem
gyermeknek, felnõttnek egyaránt felejt-
hetetlen marad. A kirándulás költségei-
hez hozzájárult az EcoMotive Kft,
amelynek ezúton is szeretném megkö-
szönni a segítségét a gyerekek, és a
szülõk nevében is. Baráth Gáborné

óvónõ,drámapedagógus

Idén februártól sikeresen beindult
Bábolnán a kézilabda utánpótlás-neve-
lés. A nagycsoportos óvodástól a 10
éves kisiskolásokig sokan kipróbálták
és meg is szerették ezt a csapatjátékot,
ami a kézilabda kicsit egyszerûsített,
gyermekekre szabott formája.

Gyõrben az Audi ETO KC és Apor Vil-
mos Katolikus Iskolaközpont által szer-
vezett 8 csapatos tornán szerepeltünk a
2002-es és fiatalabb születésû fiúkkal.
Az elsõ edzés és e torna között nem telt
el 2 hónap és így is sikerült jó ered-
ményt elérünk. A csapat mérkõzést
nyert és a hetedik helyen végzett. Leg-
eredményesebb játékosunk több mint
20 góllal Panák Máté lett.

Csapattagok: Kapusok: Boros Fe-
renc, Osgyán Máté. Mezõnyjátéko-
sok: Bajcsy Bálint, Berta Gergely,
Bernáth Ádám, Döbrösy Levente,
Lipóczki Ádám, Sárközi Martin,
Panák Máté. Edzõ: Kántor Katalin

„Bízom benne, hogy ezeket a gyere-
keket úgy „megfertõzte” a kézilabda
szeretete, hogy még sokáig fognak
együtt játszani és fejlõdésüket tekintve
egyre jobb eredményekkel kápráztathat-
ják el a jövõbeli mérkõzésekre kijáró
szülõket és kézilabda barátokat.”

A lányoknak ebben a (fél)szezonban
mérkõzés lehetõség nem volt , de  õsz-
tõl  lesz módjuk megmutatni, hogy mit
tanultak eddig a kézilabdáról.

A 2000/2001-es születésû lányokkal
õsztõl az Audi ETO Nyílt Kézilabda Baj-
nokságában fogunk szerepelni. Itt már
nem szivacslabdával, hanem 0-ás kézi-
labdával, nagypályán, és a szervezõk
által meghatározott védekezési formák-
kal. Nehéz feladat lesz a lányoknak, de
kitartásuk, fegyelmezett edzésmunká-
juk bizakodásra ad okot.

DEVIZAHITELEK:
KINEK ÉRI MEG AZ ÁRFOLYAMRÖGZÍTÉS?

Nagy várakozás övezte az elmúlt idõ-
szakban a devizahitelesek megmentését
célzó otthonvédelmi akcióterv bejelenté-
sét. Az ötpontos tervnek a hiteleseket talán
leginkább érintõ pontja az árfolyamrögzí-
tés, ami a svájci franknál 180, míg az
euróban felvett hitelek esetében 250 forint
– 2014 végéig. Az aktuális és a rögzített ár-
folyam közötti különbözet a bankközi ka-
matlábnak megfelelõ kamaton (jelenleg
6,1 százalék) halmozódna, így 180 forint-
nál erõsebb frank esetén a gyûjtõszámlán
futó tartozás a különbözettel nõne, gyen-
gébb frank esetén pedig csökkenne. En-
nek a különbözetnek a törlesztését 2015-
tõl kell megkezdeni az eredeti hitellel pár-
huzamosan, ami természetesen a tör-
lesztõrészletek növekedését jelenti a rögzí-
tett idõszakhoz képest. A lehetõség de-
cember 31-ig lesz nyitva az ügyfelek részé-
re, a szerzõdésmódosítás pedig ingyenes.

De kinek éri meg az árfolyamrögzítés vá-
lasztása, ha az árfolyamkockázatunk nem
szûnik meg, csak egy késõbbi idõpontra
tolódik? 

Elsõként leszögezhetjük, hogy azoknak
a háztartásoknak, amelyek el tudják viselni
a devizaárfolyam-kockázatokat, nem jelent
valós alternatívát az árfolyam rögzítése, hi-
szen nekik csak akkor éri meg ez a döntés,
ha a gyûjtõszámlán felhalmozott plusztar-
tozást nyereséggel tudják kitermelni. Ez
persze nem elképzelhetetlen, de meglehe-
tõsen kockázatos. Felmerülhetnek egyedi
megoldások: államilag támogatott lakásta-
karék-kassza, vagy részvény-, kötvényvá-
sárlás, tartós befektetési számla. Ugyanak-
kor ezeknek is van kockázatuk, vagy csak
korlátozottan alkalmazhatók.

Azoknak azonban, akik a fizetõképessé-
gük határán vannak, és nem tudják vállalni
a további árfolyamkockázatot, ott segítség
lehet az árfolyamrögzítés. Ahol a válság
miatt a család egyik keresõje elvesztette a
munkáját, vagy egyéb okból – hangsúlyo-
zottan átmeneti – fizetési nehézségeik van-
nak, ugyanakkor a következõ három évben
várhatóan rendezõdik a helyzetük, ott in-
dokolt lehet a programba való belépés. De
a felvázolt következményekkel, azaz a
2015-tõl növekvõ terhekkel nekik is szá-
molniuk kell. 

Tehát egyértelmûen az egyéni helyzetek
határozzák meg a döntést, általános, min-
denkire érvényes megoldás nincs. A felté-
telekbõl és a kockázatokból adódóan kér-
déses, hogy mennyien fognak élni a lehe-
tõséggel, és bár lehetnek „tuti” befekteté-
sek, nem biztos, hogy megéri vállalni a fel-
merülõ újabb kockázatot – fõleg nem egy
bizonytalan megtérülés reményében.

SZIVACSKÉZILABDA – CSAPATJÁTÉK KICSIKNEK

MESÉS VESZPRÉMI KIRÁNDULÁS



Hosszú évek óta foglalkoztat a hor-
gászat egy speciális ága, a bojlis mód-
szer. Sok szép halat, felejthetetlen él-
ményt köszönhetek ennek a csalinak,
mégis, mindig valami újat, eredménye-
sebbet kerestem. Így került a látókö-
römbe a bojlis versenyek Forma1-e, a
Nemzetközi Maconka Kupa. Minden
egyes versenyt nyomon követtem,
ámultam a csapateredmények láttán.
Egyre erõsebben foglalkoztatott: egy-
szer én is ott szeretnék lenni! Késõbb
rájöttem, nem csak a hazai, de  a nem-
zetközi élmezõnybõl is csak a legjob-
bak kerülhetnek be a versenybe.

Szinte már le is mondtam az álmom-
ról, amikor egy SMS érkezett Garai Pé-
ter barátomtól, miszerint a Pontybará-
tok SBS (Horváth János) társat keres a
tavaszi maconkai versenyre. Hát így in-
dult a csoda, sikerült eljutnom Magyar-
ország legnevesebb, legszínvonala-
sabb, bojlis versenyére a Professzio-
nális Bojlis Kupára, Maconkára. Ami
„mellesleg”ettõl az évtõl Európa Kupa!

Elkezdõdtek a kötelezõ, fárasztó
elõkészületi mûveletek, a csalik be-
szerzése, bojli készítés, a szerelékek
összeállítása.

Május 9-én a maconkai víztározó
partján a sima víztükröt rendre halug-

rások törték meg, igazolva a
tó kivételes halbõségét. De
az igazi izgalmak a sorsolás-
nál következtek. Nevesebb-
nél nevesebb bojlis horgá-
szok társaságában találtam
magam: SBS Szi-Ko Team,
Kovács Zoltán vezetésével,
vagy a Halvilág SPRO Carp
Fun  Boilie  Team Garai Pé-
terrel, a Pv-Tv Team romániai
csapata Peter Micula vezény-
letével, és természetesen mi,

az SBS Pontybarátok Team: Horvát Já-
nos, Sáhó Lajos, Pölöskei András ösz-
szetételben vágtunk neki a nagy hor-
gászatnak. Volt minden a verseny so-
rán, ami a horgászathoz tartozik: nap-
sütés, vihar, esõ, szél, és persze, gyö-
nyörû halak.

Egy ilyen verseny nem egyszerû, de
a sok velejáró gond, teher, és fájdalom
mindent megér. Három srác, aki a min-
dennapjait úgy éli, mint mindenki, de e
pár nap alatt egymásra vannak utalva,
együtt gondolkodnak és dolgoznak a
siker érdekében. A csapat kitartását
végül siker koronázta, és a nagyon
színvonalas, nemzetközi versenyen, a
11. helyezést értük el. Mi nagyon büsz-
kék vagyunk erre, hiszen igazi csapat-
ként, egy emberként küzdöttünk és
küzdünk továbbra is, hiszen már elkez-
dõdtek az elõkészületek az esetleges
augusztusi visszatérésre. 

Végül szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki részese volt e ver-
senynek, és mindazoknak, akik segí-
tettek nekünk. Külön szeretném meg-
említeni Kovács Zoltán SBS, és Garai
Péter barátom segítségét és természe-
tesen gratulálunk minden résztvevõ
csapatnak! Sáhó Lajos 

(SBS Pontybarátok Team)
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Ezúton gratulálok a Bábolnai U-19-es
csapatomnak a bronzérem megszerzé-
séhez!
Mindenkinek köszönet, aki a csapatot
segítette, támogatta és szurkolt nekünk!
De a legnagyobb köszönet a játékosaim-
nak jár, akik ezt elérték!
Köszönöm, nagyon szép bajnoki év volt!

Csongrádi Péter edzõ

PROFESSZIONÁLIS BOJLIS HORGÁSZOK BÁBOLNÁRÓL

XVI. MACONKA–SBS
NEMZETKÖZI BOJLIS KUPA

Gratulálunk ifj. Németh Ferenc bará-
tunknak, csapattársunknak a Levéli és
a Bábolnai íjászversenyen kimagasló
teljesítményével elért I. helyezéséért!

Huj-huj Ferike!
Továbbá Rózsási Bigittának a Bá-

bolnai versenyen elért III. helyezésé-
ért!

Huj-huj Brigi!
BIBE

POLGÁRÕRÖK
HORGÁSZVERSENYE

A Bábolnai Aranyhal Horgászegye-
sület ismét horgászversenyt rende-
zett, pedig a naptár sem május 1-jét,
sem pedig augusztus 20-át nem muta-
tott. Az  évtizedek  óta  megszokott
idõpontok közé ezúttal beékeltek egy
újabb versenyt, mely zárt körben zaj-
lott. A Komárom-Esztergom Megyei
Polgárõr Szövetség helyi szervezetei
kirándultak ezúttal az Ölbõi tóhoz,
hogy összemérjék horgászatban szer-
zett tapasztalatukat, netán szerencsé-
jüket. A szabályok a sporthorgászat-
hoz igazodtak, most egyetlen ponty,
amur, vagy keszeg sem került kondér-
ba, a résztvevõk mindet visszaenged-
ték a tóba. 

Ki gondolná, hogy a polgárõrök kö-
rében ennyire népszerû a horgászat,
kivált, hogy ezúttal a halaké volt az
elõny, õk a mérés és fotózás után él-
hették tovább víz alatti életüket. A hor-
gászok jutalma most a dicsõség volt,
no meg sok értékes díj és serleg. A
versenyre Komárom-Esztergom Me-
gye Közgyûlése is felajánlott egy díjat,
mely vándorkupa, ezzel a megméret-
tetés jövõje is biztosított. Az ered-
ményhirdetésre tiszteletét tette dr.
Horváth Klára Bábolna Város polgár-
mestere, valamint Popovics György, a
vándorkupát felajánló közgyûlés elnö-
ke. A vándorkupát ezúttal a tárkányi
polgárõrök tudhatják magukénak egy
évig, jövõre ismét bizonyíthatnak.



Június 5-én a bajnokaspiráns Ete
otthonába látogattak labdarúgóink. Le-
gényeink kitûnõen kezdtek, az elsõ fél-
idõben mezõnyfölényben játszottak.
Már a 12. percben sikerült gólra válta-
ni akcióinkat Szedlacsek Sándor 22
méteres lövésének köszönhetõen. Eb-
ben a játékrészben nem volt több talá-
lat, Ollé István edzõ szerint jól játszot-
tunk, több helyzetet dolgoztunk ki,
mint a hazaiak. A második félidõ má-
sodik percében aztán hidegzuhany-
ként érte csapatunkat egy tizenegyes,
melyet az ellenfél egykor Bábolnán ját-
szó csatára, Gyüszi Levente értékesí-
tett. Tizenkét perccel késõbb egy etei
lesgyanús támadást a játékvezetõ és
segítõje közös megegyezés alapján
szögletnek ítélt. A sarokrúgás nyomán
a hazaiak beállították a 2 : 1–es vég-
eredményt. 

Az ifjúsági gárda ezúttal könnyû
helyzetben volt. A tabella alsó harma-
dához tartozó Ete nem jelentett gondot
ifjainknak. A felnõtt kerethez tartozó,
de ifjúsági korú Végh Dániel négy gól-
jával lelépték az ellenfelet, de még így
sem jutottak feljebb a tabellán.

Labdarúgócsapatunk június 12-én a
szezon utolsó hazai mérkõzését ját-
szotta. A vendég esztergomi gárda fia-
tal együttes, akik jó erõnléttel rendel-
keznek, focistáink azonban meglepték
õket. Lehengerlõ játékuknak köszön-
hetõen Frank Attila mesteri találatával
már a kilencedik percben megszerez-
ték a vezetést, majd közel húsz perc
elteltével ismét Frank volt eredményes.
A harmadik gólra csak tíz percet kellett
várni, melyet ki más, mint Frank Attila
lõtt. 

A félidõ utolsó percében már ne-
gyedszer talált a hálóba Attila, így
négy gól elõnnyel mehettek pihenni já-
tékosaink. A második félidõ az eszter-
gomiaké volt. Már a harmadik percben
bevették a bábolnai hálót egy kapu
elõtti kavarodást kihasználva. Aztán
meddõ mezõnyjáték következett, majd
fél óra elteltével büntetõrúgást ítélt a
játékvezetõ az ellenfél javára. A tizen-
egyest biztosan értékesítették, ezzel
kialakult a 4 : 2-es végeredmény.

Az ifjúsági csapat is nagy remények-
kel lépett pályára az Esztergom ellen.
Õk még harcoltak a dobogó valame-
lyik felsõbb pozíciójáért, ezúttal azon-
ban ellenfelük jobb volt. Most már be-
letörõdtek a bajnoki cím elvesztésébe,
de pontjaik alapján még lehet ezüst-
érem a vége,  ehhez azonban Komáro-
mot le kell gyõzni az utolsó forduló-
ban. Csongrádi Péter edzõ szerint a
gyerekeknek nincs szégyellni valójuk,
büszkék lehetnek a harmadik helyre is.

A bajnokság utolsó fordulójában Ko-
márom ellen szerepeltek legényeink. A
hazai csapatnak ezúttal komoly volt a
tét: amennyiben kikapnak, kiesõ he-
lyen találják magukat. Focistáink vi-
szont meg akarták mutatni, hogy Ko-
máromban is képesek gyõzni, nem
hajlandók leadni a pontot. Számunkra
jól is kezdõdött a találkozó, hiszen
Frank Attila a tizenegyedik percben
bravúros gólt szerzett. Öt perccel ké-
sõbb Komárom egy öngólnak köszön-
hetõen kiegyenlített, majd ismét a mi
perceink következtek. Frank Attila elfu-
tása nyomán Szedlacsek Sándorhoz
továbbította a labdát, aki nem sokat
vacakolt, ismét rezgett a hazai háló. 

A második félidõben a játékvezetõ
vette át a fõszerepet, aki úgy gondolta,
megnehezíti a bábolnai csapat dolgát.
A 66. percben Zobák Bálintot érthetet-
len módon kiállította. A 71. percben ki-
egyenlíthetett a Komárom – itt is segí-

tett a játékvezetõ –, majd a lefújás elõtt
6 perccel elszabadult a pokol. Egy mû-
esést követõen szabadrúgáshoz jutott
a hazai gárda, amit élesen a kapu elé
kanyarítottak. A kavarodásban sza-
bálytalankodtak a komáromiak Pint Ta-
más kárára és a bábolnai kapuba to-
vábbították a labdát. A bíró érvényes-
nek ítélte a gólt, amit a mieink nem
hagytak annyiban. Az éles vita és dula-
kodás következtében Bérci Balázs és
Frank Attila is kénytelen volt idõ elõtt
zuhanyozni. Így nyerhetett a Komárom
3 : 2 arányban. A meccs végén bábol-
nai szurkolók inzultálták a „kitûnõ és
elfogulatlan” bírói hármast, ezért
együttesünket a megyei szövetség
pénzbírsággal sújtotta. Az eredmény-
nek köszönhetõen a BSE felnõtt csa-
pata a tabella nyolcadik helyén fejezte
be a bajnokságot.

Ifjúsági labdarúgóink minden mind-
egy alapon léptek pályára annál is in-
kább, mivel a csapat javarésze hiány-
zott az iskolai tanévzárók miatt. Gya-
korlatilag a serdülõ játékosok játszot-
tak ezúttal, akik nem tudták tartani a lé-
pést a második helyezett komáromi
gárdával, 7 : 2 arányban alulmaradtak.
A bronzérem így is megvan, amiért el-
ismerés illeti a fiúkat és edzõiket, külö-
nösképpen azt a tényt figyelembe vé-
ve, hogy bábolnai labdarúgók évtize-
dekkel ezelõtt könyvelhettek el hason-
ló sikert. Hantos Péter
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