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NAPOS MAJÁLIS SPORTTAL ÉS KULTÚRÁVAL

A régi idõk vidám, ha-
misítatlan majális élmé-
nye köszönt vissza a
hosszú hétvége családi
programjának köszön-
hetõen április 30-án,
melynek a sportpálya
adott otthont. A szerve-
zõkhöz idén az égiek is
kegyesek voltak, verõfé-
nyes napsütésben vár-
ták a majálisra érkezõ-
ket. Ez a nap a mozgás-
ról és a sportról szólt. 

Legkorábban az óvo-
dások keltek, délelõtt tíz

órától rúgták a labdát a korosztályuknak szervezett futball-
mérkõzéseken a mûfüves focipályán. Bábolna két ovifocis
csapatot állított fel, a vendégek Gönyûrõl és
Nagyigmándról érkeztek csupán a játék öröméért. A
meccseket követõen még mindig az óvodásoké, gyerme-
keké volt a fõszerep, hiszen számos vidám ügyességi ve-
télkedõ várta õket a majális programjaiban. A kötélhúzás

minden korosztály számára jó móka, de kicsik és felnõttek
egyaránt jól szórakoztak a vizeslufi dobáláson, mely jó
szolgálatot tett még a meleg ellen is. 

A felnõttek a gyönyûiek ellen vívtak focicsatát a zöld
gyepen, a játékban kézilabdás lányok is részt vettek. Mint
kiderült,  néhányan  közülük  egész  jól  kezelik  a  labdát
– ezúttal kizárólag lábaik segítségével.

Miközben a nagyok sportoltak, a kisebbek játszhattak
az ugráló várban, lecsúszhattak az óriáscsúszdán, kipró-
bálhatták erejüket és ügyességüket egy gumikötél segít-
ségével, de színes homokból képeket is készíthettek, és
az édesszájúak sokféle gyümölcsízû vattacukrot kóstol-
hattak. De volt itt íjászkodás a Bábolnai Íjászok Baráti Egy-
letének köszönhetõen, akik biztonságos helyszínen nép-
szerûsítették ezt az õsi magyar – mára már sporttá alakult

– harci és vadászati
módszert. A zumbafit-
ness, majd a zenés tor-
na nem csak a nézõk
szemének szerzett örö-
met, de a vállalkozó
kedvû hölgyek-urak
megmozgathatták eler-
nyedt izmaikat. A Bábol-
nán edzéseket tartó és
egyre népszerûbb kara-
te csoport is elõadta lát-
ványos bemutatóját,
majd fellépett a Tiamo
Moderntánc Csoport is
nagy sikert aratva.

A sport után a kultú-
ráé volt a fõszerep. A
szabadidõközpont falai közt lépett színpadra a tatabányai
Orfeusz társulat Viharos éjszaka címû két felvonásos víg-
játékkal szórakoztatva a bábolnai nézõket. 
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Április 26-án ült tárgyalóasztalhoz
városunk grémiuma, hogy a telepü-
lés életét meghatározó aktuális té-
mákban meghozzák döntéseiket. Ki-
lenc napirendi pontot tárgyalt a hét
fõvel határozatképes testület a mun-
kaülés szerinti rendes ülésen.

A Közép-Dunántúli Regionális Men-
tõszervezet 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóját a bizottságok is tárgyal-
ták, ennek kapcsán a mentõállomás
építése továbbra is napirendi téma Bá-
bolnán. A hazánkban épülõ huszonöt
mentõállomás közül egy városunkban
létesülhet, a közbeszerzési eljárás a
nyár folyamán véget érhet, azt követõ-
en indulhatnak az építési munkálatok. 

A megye másik kiemelt projektje, a
Tata-Gyõr fõút felújítása, mely hamaro-
san megvalósulhat. 

A testület foglalkozott a Százszor-
szép Óvoda és Bölcsõde létszámhely-
zetével, a grémium jóváhagyta a szoci-
ális és oktatási, valamint a pénzügyi bi-
zottságok határozatát, mely szerint az
intézmény öt óvodai és egy bölcsõdei
csoporttal mûködik a jövõben is. A je-
lenleg 124 fõs létszámmal mûködõ in-
tézmény helyzete nem változik, hiszen
a beiratkozók és az iskolába tartó

gyermekek száma megegyezik. Jelen-
tõs adókintlévõsége van a városnak,
az adóhátralékosok listáját május 2-tól
teszi közzé az önkormányzat, egyrészt
a város honlapján, másrészt a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján. 

Sikeres LEADER pályázat kapcsán
is tájékozódott a képviselõ-testület, a
projekt a zeneiskola felújítására irá-
nyul, melynek munkálatait  nyárra ter-
vezi az önkormányzat. A város vezeté-
sének reményei szerint akár már õsz-
tõl helyet találhat itt a helytörténeti
gyûjtemény. 

A napirendi pontok közt a tavalyi
költségvetés teljesítését, a zárszám-
adást és könyvvizsgálói jelentést, vala-
mint belsõ ellenõrzési vizsgálati jelen-
tést is megtárgyalták. A könyvvizsgáló
teljes körû támogató nyilatkozatot
adott a költségvetéshez, így a képvise-
lõ-testület egyhangúlag elfogadta a
zárszámadást 997 millió forintos mér-
leg fõösszeggel. A belsõ ellenõrzési
vizsgálati jelentés elfogadása sem üt-
között akadályba a napirendi pontok
közt. 

Döntöttek a munkabér- és folyó-
számlahitel felvételérõl, a testület meg-
hatalmazása alapján a polgármester
harmincmillió forint összegû folyó-

számlahitel szerzõdést írhat alá az
OTB Bankkal, július elsejétõl szeptem-
ber 30-ig tartó idõszakra, e mellett de-
cember 21-ig mintegy huszonegymillió
forintos munkabér-hitelkeret is az ön-
kormányzat rendelkezésére áll majd a
kiegyensúlyozott mûködtetés érdeké-
ben. 

Jogszabályi elõírásnak eleget téve a
testület megalkotta rendelét a közterü-
letek nemzeti ünnepeken történõ fel-
lobogózásával kapcsolatban. 

Szintén jogszabályi kötelezettség
alapján a szabálysértési tényállások
rendeleteinkbõl történõ kivezetésérõl
szavaztak. 

Városunk elöljárói megvitatták a Bá-
bolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató
Kft., a Bábolnai Televízió, valamint a
Bábolnai Gyógyfürdõ  Ingatlanfejlesztõ
és Beruházó Kft. elõzõ évrõl szóló be-
számolóját is. Ez utóbbi kapcsán vég-
elszámolásról is döntöttek.

Egyetlen cég pályázott a Kukorica
Fesztivál étkeztetésével kapcsolatos
kiírásra, a testület döntése értelmében
támogatásáról biztosította a pályázót.  

Május 31-én ül ismét tárgyalóasztal-
hoz a bábolnai képviselõ-testület, a té-
mák közt a közbiztonság is szerepel
majd.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Bábolna Város Önkormányzata
2011. évben pályázatot nyújtott be az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
LEADER programjához tartozó, „Be-
mutató helyek, közösségi terek és
sportlétesítmények kialakítása, felújí-
tása” címû pályázati kiírásra. 

A pályázat 100%-os finanszírozású,
önrészként az Áfa költségét kell bizto-
sítania Önkormányzatunknak. A tá-
mogatás maximális mértéke nettó 10
millió forint.

A pályázatok elbírálásának idõsza-
ka a napokban zárult, a beadott pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban része-
sült. A pályázott összeg nettó
7.514.746,- forint, melybõl az elõzetes
információk szerint közel a teljes ösz-
szeg megítélésre került.

A tervezett beruházás során a ze-
neiskola épületének belsõ infrastruk-
turális fejlesztését kívánjuk megvaló-
sítani. Az energiahatékonyság jegyé-
ben 2006-ban megtörtént a régi, kor-

szerûtlen nyílászárók cseréje. Ezt a
tendenciát folytatva, második lépés-
ként az épület energetikai mutatóit kí-
vánjuk javítani.

A teljes fûtésrendszer felújításra ke-
rül, új rézcsöves kivitelû fûtésrendszer
kialakításával, régi radiátorok leszere-
lésével, új, energiatakarékos kivitel
felhelyezésével, régi kazán cseréjé-
vel. A fûtéskorszerûsítés mellett az
energiahatékonyságot szem elõtt tart-
va megvalósul a padlásfödém hõszi-
getelése szálas hõszigeteléssel, pára-
záró fóliával, hogy a korszerû fûtés
mellett hatékony energetikai mutatók-
kal is rendelkezzen az épület. Felújí-
tásra kerül az épület teljes villamos
hálózata, új villamos belsõ szerelés
és szerelvényezés kialakításával.
Megtörténik az elhasznált és elörege-
dett vizesblokkok felújítása, újra sze-
relvényezése. A fal- és padlóburkola-
tok felújításra kerülnek az egész épü-
letben, a földszinti 42 m2-es helyiség

teljes felújítása megvalósul, új falbur-
kolattal, korszerû gress padlóburko-
lattal, ajtócserével, továbbá a meglé-
võ emeleti lépcsõ szintén felújításra
kerül, a lépcsõ melletti vasbeton pár-
kány faburkolással lesz ellátva.

A megvalósuló fejlesztés eredmé-
nyeként a felújított épület a települé-
sen mûködõ civil szervezetek számá-
ra nyújt mûködési és bemutató hely-
színt. Ugyanakkor az épület bárki szá-
mára látogathatóvá válik. A felújítást
követõen az épület a település értéke-
it, hagyományait és kulturális öröksé-
gét felvonultató és kiállító létesítmény-
ként funkcionál.

A felújítási munkálatok megkezdé-
se a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sának függvényében történik. Várha-
tóan a nyár folyamán megvalósul a
felújítás, így õsszel már a lakosok is
betekintést nyerhetnek a helytörténeti
kiállítások és rendezvények sokasá-
gába.

SIKERES PÁLYÁZATTAL ÚJULHAT MEG A ZENEISKOLA ÉPÜLETE



SZENT FLÓRIÁN ÜNNEPÉN A szûkös gazdálkodás miatt idén jutalmakat nem tudott
kiosztani az önkormányzat, de terített asztal mellett igye-
keztek elismerni a szervezetek áldozatkész munkáját a
rendõrök, tûzoltók, polgárõrök köszöntése alkalmával, me-
lyet a Bástya sörözõ különtermében tartottak április 18-án.
Az önkormányzat invitálásának eleget tettek az Ács-Bábol-
na rendõrõrs munkatársai élükön Lázár Zsolt komáromi
rendõrkapitánnyal, az ácsi és bábolnai tûzoltók, valamint a
helyi polgárõr egyesület tagjai. Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke
is.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta aggodalmait a
katasztrófavédelem egységébe olvasztott rendvédelmi
szervezetek átalakításáról, de ugyanakkor bizakodását is
kifejezte a helyi erõk további kifogástalan mûködése kap-
csán. 

A polgármester a képviselõ-testület nevében is megkö-
szönte a civil és a hivatásos állománnyal mûködõ rendvé-
delmi szervezet munkáját, és a további együttmûködés re-
ményében kívánt a jó szolgálat mellett családi örömöket.
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ADÓSLISTA - A 2011. évi CLVI. törvénnyel mó-
dosított 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a felhatalmazást
adott az önkormányzati adóhatóságnak, hogy helyi adó
(iparûzési adó, építményadó, telekadó, magánszemély
kommunális adója) és gépjármûadó vonatkozásában a
tízezer - magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérõ
adótartozással rendelkezõ adózó nevét, címét és az adó-
tartozás összegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órá-
tól a helyben szokásos módon közzétegye.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az adós-
lista 2012. májusában Bábolna Város Polgármesteri Hiva-
talának faliújságán és az Önkormányzat honlapján
(http://www.babolna.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/
egyeb-letoltheto-dokumentumok/) közzétételére kerül.

Az adóslistát a Polgármesteri Hivatal dolgozói a jogsza-
bályi elõírásoknak megfelelõen folyamatosan aktualizál-
ják.

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS!
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 

az Árpád köz 1/4. szám alatti önkormányzati 
bérlakást meghirdeti bérbeadásra.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban Szakácsné Nagy
Renáta építésügyi elõadónál lehet. Tel.: 34/568-005

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS ELADÓ!
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 

az Önkormányzati tulajdonban lévõ  Rózsaerdei út
8. fsz. 2.  (hrsz: 911/52/A/1) alatti lakás 

és a Bábolna Rózsaerdei út 8. (hrsz: 911/52/B/2)
alatti garázs ingatlanjait eladásra hirdeti meg. 

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban Szakácsné Nagy
Renáta építésügyi elõadónál lehet. Tel.: 34/568-005

FELHÍVÁS!
Bábolna Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
kéri a lakosságot, hogy a rendezett településkép megva-
lósulása érdekében az úttestre kinyúló ágak nyesését és
az úttest elõtti területek fûnyírását mindenki végezze el.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói május 20-a után tételes
ellenõrzést fognak tartani. Amennyiben a nyesedék el-
szállítása gondot okoz kérjük vegye fel a kapcsolatot
Nagy Károly településgazdával, aki segítséget nyújt (tel.:
30/98-68-287)

BÁBOLNAIAK IS ÉRINTETTEK
A LEÉPÍTÉSBEN

„Találj magadnak új munkát!”, „Tanulj valami újat!”, „In-
díts vállalkozást”! – ezekkel a szlogenekkel indult el a Nokia
helyi igényekre szabott támogatási Bridge-programja a ko-
máromi gyárban, melyet a február 8-ai bejelentést követõ
csoportos létszámleépítés elsõ hullámában érintett mintegy
1200 munkatárs megsegítésére dolgoztak ki. Április 5-én és
6-án nagyszabású állás és képzésbörzét szerveztek a gyár
területén. A börze elsõ napján az 1200 érintettbõl több mint
800-an regisztráltak. Simai Anna, a gyár kommunikációs
igazgatója elmondta, három irányú támogató programjuk-
hoz az ország számos pontjáról találtak releváns partnere-
ket, kisebb-nagyobb cégeket, nemzetközi vállalatokat, akik
standokon kínálták állásaikat. A börzén a régió tizenkét
munkaügyi központja is részt vett, ahol konzultációval, a ké-
sõbbiekben pedig tematikus napok szervezésével segíti a
vállalkozóvá válást is a Nokia, igény esetén vissza nem térí-
tendõ, megpályázható forrásokat is biztosít. Több mint tíz-
féle szakképesítést adó képzésbõl lehetett válogatni. A ko-
máromi ipari park multióriása a létszámcsökkentésben érin-
tett munkatársak számára a kötelezõ felmondási idõn túl, fi-
zetett álláskeresési idõt kínál. László Zoltántól, a Vasas
Szakszervezet titkárától megtudtuk, mintegy harminc bá-
bolnai is érintett a leépítésben. Mint megtudtuk, a szakszer-
vezeti tagoknak a munkaviszonnyal együtt azonban még jó
ideig nem szûnik meg a tagsága. Az érdekképviseletet és a
szolgáltatásokat még hat hónapig igénybe vehetik a tagok.
A Nokia korábbi bejelentése szerint, a leépítésnek ez csu-
pán az elsõ hulláma volt. A következõ 1100 ember elbocsá-
tását júniusra tervezik.

Képünkön: Bierbauer Imre, Popovics György, Lázár Zsolt, 
dr. Horváth Klára, Kocsis Gábor



A Bástya sörözõben tartotta soros lakossági fórumát dr.
Horváth Klára polgármester, hogy egyrészt tájékoztatást
nyújtson a város illetve a településrész sorsát érintõ ügyek-
rõl, valamint, hogy elsõ kézbõl adjon választ az érdeklõdõ
lakosság kérdéseire.  A témák közt az önkormányzati tör-
vény változásáról is szó esett. 

– Az önkormányzati törvénynek köszönhetõen a kétezer
fõ alatti lakosszámmal rendelkezõ településeknek más ön-
kormányzattal egyesülniük kell, kistérségünkben ez Banát
érinti. – A községnek január elsejéig kell meghoznia dönté-
sét, hogy Nagyigmándhoz, Ácshoz vagy Bábolnához kíván
csatlakozni – mondta dr. Horváth Klára polgármester.

Az iskolák államosítása a helyi oktatási intézményt is érin-
ti, ez a téma is elõkerült a lakossági fórumon. A város veze-
tõje elmondta, európai uniós pályázatának köszönhetõen
még az is lehetséges, hogy az önkormányzat berkeiben
marad, mert az uniós forrással felújított iskolák sorsa még
kérdéses. A tervek szerint az oktatási intézmények mind-
egyike egységes állami irányítás alá kerülne, amennyiben a
bábolnai önkormányzat megteheti, szerzõdéses formában
mûködteti majd az iskolát.  

A jövõben realizálódó témák mellett beszéltek a település
folyamatban lévõ és benyújtandó pályázatairól, így például

a sebesség csökkentésre felhívó berendezésrõl, a kamerás
térfigyelõrendszer bõvítésére irányuló projekt kapcsán, de
szó esett arról az energiaracionalizálást eredményezõ pá-
lyázatról is, mellyel reményeik szerint az önkormányzat in-
tézményeinek fenntartási költségeit csökkenthetik majd.
Szóba került a vízi közmû vagyon átruházása is, valamint
napi problémákat okozó lakossági ügyeket is feszegettek.
Az egyik ilyen megoldásra váró kérdés egyike a túlépítkezé-
sek orvoslása, de szót érdemelt a közlekedési táblák felül-
vizsgálata, a szemetelõket sújtható bírságolás lehetõsége,
és a biztonságos közlekedés érdekében végzendõ fanye-
sések is. Foglalkoztak a mentõállomás sorsával, melynek
közbeszerzése még folyamatban van, és említették a Mé-
száros utca felújítását is.
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CSEMETÉK FACSEMETÉI
Bábolnán korábban ébredtek délutáni álmukból a város

kisbabái április 4-én, miután különleges program miatt a
GYÖK parkba kellett sietniük. Huszonhárom kisgyermek-
nek ültettek itt fát a Gemenc Zrt. mozgalmával, melyben Bá-
bolna immár harmadik alkalommal vett részt. Berkesné
Szûcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetõ-
je, a mozgalom helyi szervezõje természetesen reméli jövõ-
re a folytatást, és, hogy hagyománnyá válik a „Minden szü-
letendõ gyermeknek ültessünk egy fát!” címû városszépítõ
kezdeményezés.

A faültetésen Popovics György a megyegyûlés elnöke is
részt vett, dr. Horváth Klára polgármester és a városi intéz-
mények vezetõi mellett. A megyegyûlés egyébként bábol-
nai illetõségû elnöke köszöntõjében úgy fogalmazott,
örömteli, hogy a településen ennyi gyermek születik. 

Dr. Horváth Klára polgármester idén is egy szál virággal
lepte meg a kisgyermekes szülõket, a gyerkõcök pedig szí-
nes lufikat kaptak. A GYÖK-park akár már ligetesnek is ne-
vezhetõ, hiszen immár 79 – a tájegységnek megfelelõ fa,

köztük hárs, juhar és kõris – facsemete cseperedik, csak-
úgy mint évrõl évre a város apraja. A városszépítõ gesztus
mellett az önkormányzat életkezdési támogatással is segíti
a családokat. Címlapunkról a faültetésen részt vett csalá-
dok köszönnek vissza. Gépgaléria www.btv.hu

A KORMÁNYABLAKRÓL...
A kormányablak kialakítása Bábolnán munkahelyeket

is teremt – tudtuk meg Kocsis Gábor jegyzõtõl. Az új ál-
lamigazgatási törvény érinti az önkormányzatot és a pol-
gármesteri hivatalt is, ahol nemrégiben látogatást tett a
kormányhivatal és az illetékes minisztérium delegációja,
hogy felmérjék a  kormányablak kialakításához szüksé-
ges helyi lehetõségeket és adottságokat. A kormányab-
lak tulajdonképpen a kormányváltás után kialakult inté-
zési struktúrának a helyi megvalósítása, ahonnan több
százféle ügyet továbbítanak majd az illetékes szervek-
hez. A város jegyzõje az okmányirodával kapcsolatos
kételyeket is eloszlatta. Mint mondta, az okmányiroda
nem szûnik meg, és a kormányablaktól függetlenül mû-
ködik majd. Az önkormányzati törvény is számos átala-
kulást hoz a település végrehajtási intézkedéseibe, ez a
törvénymódosítás azonban majd csak jövõ évtõl lép ha-
tályba. A településre telepített államigazgatási feladatok
várhatóan a járásokhoz kerülnek, így az anyakönyvi
igazgatás, az okmányirodai-, a gyámhivatali- és az épí-
tésügyi ügyintézés is, a változtatások azonban csak
2013. január elsejével realizálódnak.

LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROST ÉRINTÕ TÉMÁKKAL
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TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,

JÚNIUS 9-TÕL
A KÉSZLET EREJÉIG

Ha Ön ínyenc és szereti az igazi házias
ízeket, akkor nem hiányozhat konyhájából 

a kukoricadarán nevelt COBB (,,kétlábon járó
csirkemell’’) fajtájú csirkehús.

Vágnivaló csirke (2–2,5 kg/db) 390 Ft/kg

Friss vagy elõhûtött, 
konyhakész csirke: 660 Ft/kg

Érdeklõdés, megrendelés, bõvebb 

felvilágosítás Ács Fõ u. 17. sz. alatt 

vagy a 20/9150-343 telefonszámon

Higgye el ,,ha ezt kipróbálja,
többé csak ezt kívánja’’!

BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
(Lakás, kötelezõ, CASCO, nyugdíj, élet stb.)

MINÕSÉGI TÛZIFA
ELADÓ

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821

Garay János 
Az obsitos címû mûvét
rendhagyó módon 
dolgozta fel a szlovák-
magyar határ menti
SZEVASZ Színház
Katonadolog címmel,
Gágyor Péter 
rendezésében. 
A nagyotmondó obsitos
történetében a kocsmában
mulatozók a Garabonciás
Táncegyüttes tagjai, 
akik táncaikkal szervesen
épülnek bele a történetbe.

2012. május 24-én 12 órakor
a Bábolnai Általános Iskola 

mûvészeti termében
Az elõadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg

A belépés ingyenes!

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Útvonal: Borzavár – Szépalma –
Pálihálás – Zirc

Idõpont: május 12 (esõ esetén elmarad) Távolság: 12 km
Program: Borzavár, - Szépalmán kastély, arborétum, mé-
nes megtekintése, - Zircen Barokk Apátsági templom, Ba-
konyi Természettudományi Múzeum, Reguly Antal Múzeum
és Népmûvészeti Alkotóház 
Indulás: 8 órakor a Kardirex elõtti parkolóból, érkezés 19
óra körül. Költségek: belépõk és buszköltség
Jelentkezés és megbeszélés május 09-én (szerdán) 17
órakor a Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél
(20 570 6749). A túrát vezeti: ifj. Veres Zoltán és Mészáros
Attila

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
www://merfoldko.babolna.hu

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete tisztelettel kéri az
adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával tá-
mogassák Egyesületünket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során
Egyesületünket jelölni meg kedvezményezettnek.

A BÁBOLNAI BORBARÁTOK EGYESÜLETÉNEK 
adószáma: 18618200-1-11

Köszönettel: 
Cseh László elnök



BÁBOLNAI FÓRUM 2012. május

www.btv.hu 7

– A kezdetekkor, tizenkét évvel ezelõtt, azoknak a nép-
tánccsoportoknak igyekeztünk szereplési lehetõséget nyúj-
tani, akik valamilyen okból nem akartak a nagy megyei
fesztiválokon bemutatkozni, mára azonban a Tipegõ lett az
a bizonyos nagy megyei... – magyarázta Török Sándor, a
bábolnai Cseperedõk Néptánccsoport egyik mûvészeti ve-
zetõje a szombati néptáncfesztiválon, amit ezúttal is a Sza-
badidõközpontban tartottak.

Öröm volt látni a sok népi gúnyába öltözött aprótalpút, a
fonott copfos, pántlikás kislányokat és a kemény kalap alatt
csibészesen mosolygó fiúcskákat. Már rájuk nézni is elég
volt, hogy mosolyt varázsoljanak az arcokra, nem beszélve
azokról a népi játékokról, népi énekekkel fûszerezett pro-
dukciókról, amelyek szívbõl jövõ büszkeséggel töltötték el
a jobbára szülõkbõl, nagyszülõkbõl és hozzátartozókból ál-
ló nézõközönséget.

Dr. Horváth Klára polgármester jó házigazda módjára
nem halasztotta el a városba érkezõ hagyományõrzõ ven-
dégsereg köszöntését sem, a fesztivált megelõzõ beszédé-
ben szólt a kultúra megtartó erejérõl, a tánc és a népi mu-
zsika jelentõségérõl, az elõdök tiszteletért kiáltó munkájá-
ról, melyet – mint mondta – felelõsségünk és kötelességünk
továbbörökíteni. 

Ez a fesztivál hetedik alkalommal adott számot arról,
hogy Bábolnán van ki megbecsülje és tisztelje a hagyomá-
nyokat, és akad, aki áldozatos és kitartó munkával erre lel-
kesítsen másokat is. A Cseperedõk Néptánccsoport léte és
az immár hetedik alkalmat is megért kezdeményezése is
ezt bizonyítja.

Ebben az évben tizenegy gyermekcsoport lépett fel, a
mûsorszámokat Méhes Kata és Vastag Richárd táncpeda-
gógusok értékelték, a legszínvonalasabb koreográfiákat a
Székesfehérváron rendezendõ regionális fordulóba javasol-
va. A tizenegybõl hét csapat kapott erre esélyt, köztük a
fesztivált szervezõ Cseperedõk mindkét fellépõ csoportja.

A legfiatalabb fellépõ alig múlt el négy esztendõs, a leg-
idõsebb pedig már tinédzserkorú. Bábolna mellett a kör-
nyékrõl Nagyigmánd, Komárom, Tata, Környe és a Felvidék-
rõl Naszvad település táncosai mutatkoztak be a továbbju-
tás reményében. A talpalávalót két zenekar: az Újhold és a
Kincsõ zenekar húzta, a kiváló népi muzsikát még sokáig
elhallgatta volna az ember. A regionális döntõben erre új le-
hetõség nyílik, hiszen nem pihennek túl sokáig a Csepere-
dõk. 

Bécsi együttessel, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesü-
leten belül mûködõ Délibáb néptánccsoporttal vigadtak a
bábolnai Cseperedõk, a külföldi kapcsolatot a közös misz-
szió, a magyar folklór, a generációk néphagyományai, az
autentikus népi muzsika és a néptánc ápolása és átörökíté-
se fûzi szorosabbá. Errõl tanúskodott a bábolnai és a bécsi
tánccsoport április 28-ai közös fellépése is, az idei Csepe-
redõk gála repertoárjában. Török Sándor és Bors Erika, a
Cseperedõk Néptánccsoport mûvészeti vezetõi ugyanis
nem csupán barátságukkal, de oktatói, koreográfusi mun-
kájukkal is erõsítik az Ausztriába származott magyarokból
álló lelkes formációt, akik az osztrák nyelvterületen igyekez-
nek megõrizni amennyit csak lehet a magyarságukból. A

bécsiek a gála alkalmával Kovács Norbertnek és Gaschler
Beátának is köszönetet mondtak a Szabadidõközpont
nagyközönsége elõtt, miután számos koreográfiával gazda-
gították repertoárjukat. A mûsorban felvonultatott táncok
sajátos nyelvén mesélt ez a gála a Cseperedõk történetérõl
is, sokakban felidézve a kezdeteket. Záróakkordként a he-
lyi táncosaink együtt ropták a bécsiekkel az ugróst. A két
tánccsoport már a jövõt is együtt szövögeti. – Évek óta ki-
bontakozó kapcsolat van a két tánccsoport között, mely a
múlt évtõl kezdõdõen a színpadon is megjelenik egy-egy
közös koreográfia formájában. Június 9-én Mecséren, a La-
dikos Fesztiválon, s idén novemberben Bécsben, a Délibáb
gálamûsorán lépnek fel közösen.

A Cseperedõk kicsi és középsõ csoportja május 19-én
Székesfehérváron, a Regionális Gyermek Néptáncfesz-
tiválon vesz részt, a nagyok május 27-én Alapra utaznak,
ahol egy Pünkösdi Fesztiválra kaptak meghívást – tudtuk
meg Török Sándor mûvészeti vezetõtõl.

TÁMOGATÓK: Bábolna Város Önkormányzata; Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft.; Bábolnáért Közhasznú Közalapít-
vány; Bábolnai Általános Iskola; Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde – Bábolna; Pannon Kapocs Alapítvány; Popovics
György a Megyei Közgyûlés elnöke; Bábolnai Televízió;
TreF7 Bt. Bábolna; Helydent Kft. – Bábolna; MTM Desing
Hímzõstúdió Kft.; V.E.SZ. Kft. – Bábolna; Ambiente Stúdió Bt.
– Bábolna; Nemzeti Civil Alapprogram; 

A MINDIG SEGÍTÕKÉSZ SZÜLÕK!!!
Hajnal Dóra

HETEDSZER TIPEGTEK GYERMEK NÉPTÁNCOSAINK
KÉTÉVENTE RENDEZIK MEG A MEGYEI TIPEGÕ GYERMEK NÉPTÁNCFESZTIVÁLT

A BÉCSI TÁNCOSOK IS FELLÉPTEK A CSEPEREDÕK GÁLÁJÁN
JÚNIUSBAN MECSÉREN AD KÖZÖS MÛSORT A KÉT EGYÜTTES



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu8

2012. május

„HÁROMSZOR VERI EZT…”
2012. április 27-én az Anonim drámacsoport tagjainak különleges élményben

volt részük. Komáromba látogattunk a Magyar Lovas Színházba, ahol Fazekas
Mihály Lúdas Matyi címû mûve alapján készült népi játékot tekintettük meg. A ta-
nító célzatú elõadás nem nélkülözte a humort, a nyelvi leleményt és az interak-
tivitást sem. Szép magyar népdalok csendültek fel az elõadás során. Látvány-
ban is bõvelkedett a produkció, hiszen a látványos díszletek mellett felvonultak
a lovasok, a gyönyörû fogatok, élõ ludak, a néha csökönyös csacsi. Igazi ferge-
teges szórakozást nyújtott az elõadás.  S hogy miért éppen ezt a darabot tekin-
tettük meg? Év végi vizsgaelõadásként mi is egy Lúdas Matyi feldolgozással
szeretnénk kedveskedni a mi közönségünknek, természetesen a saját kereteink
és lehetõségeink között. A gyerekeknek viszont óriási lehetõség volt megtekin-
teni egy igazi színházi technikával megvalósított elõadást. Remélem, sokat tanul-
tak belõle. Köszönjük Popovics György elnök úrnak és Túri Bálint úrnak, Komá-
rom alpolgármesterének a belépõjegyeket, Bánfi Csaba igazgató úrnak, hogy
támogatta az utazásunkat.

Júniusban az év végi vizsgaelõadásunkra mindenkit szeretettel várunk!
Veresné Szkocsek Mária

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY
Iskolánk elsõ alkalommal, 48 fõvel vett részt ezen a nemzetközi versenyen.

2012. március 19-én rendezték meg a megyei fordulót. Diákjainknak rutinja még
nem volt az ilyen típusú versenyzésben, ennek ellenére szépen szerepeltek.

A legjobb eredményeket a következõ tanulók érték el:
1. Vida Tamás 4. évf.; 5. Osgyán Máté 3 évf.; 6. Szünstein Rebeka 3 évf.; 7.

Töltõsi Máté 4 évf.; 11. Kráz Barnabás 8 évf.; 11. Kocsis Anett 4 évf.; 16. Balázs
Márk 6 évf.; 17. Bozori Péter Bendegúz 4 évf.; 18. Panák Máté 2 évf.; 19. Pillér
Attila 7 évf. Kassai  Éva

NYELVTÖRTÉNETI VERSENY
A nagyigmándi Pápay József Általános Iskola minden második évben nyelvi

csapatversenyt rendez névadója tiszteletére a kistérség iskolái részvételével.
A tanulók számot adnak a magyar nyelv történetével, Pápay József életével és

nyelvünk egészével kapcsolatos tudásukról.
Ez évben április 19-én iskolánkból egy 8. évfolyamos csapat versenyzett, és

3. helyezést ért el.
Csapattagok: Kocsis Vivien, Kráz Barnabás, Pál Petra

Klincsokné Sarf Lívia

ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY
Az Apáczai Kiadó 5-6. évfolyamos diákok részére minden õsszel egyéni

komplex tanulmányi versenyt hirdet. Az idei tanév témaköre a szülõföld volt. E
témához kapcsolódóan matematikai-logikai, magyar, történelem, anyanyelvi,
természetismereti tudásukról kellett számot adni a tanulóknak három fordulón
keresztül. A legjobb eredményt elért tanulók kaptak meghívást az országos dön-
tõre. Ebben az évben 50 fõ hatodikos mérte össze tudását Budapesten. Nagyon
szoros volt a verseny, hiszen a helyezések fél pontokon dõltek el. Iskolánkból
Soós Gábor 6. a osztályos tanuló a 19. helyezést szerezte meg. Gratulálunk!

Veresné Szkocsek Mária

A MI „KISCSILLAGAINK”
A Bábolnai Általános Iskola felsõs

munkaközössége immár második al-
kalommal hirdetett meg tehetségkuta-
tó Ki mit tud? versenyt több kategóriá-
ban, 5-8. osztályos tanulói részére. Az
idei rendezvény újdonsága volt, hogy
a Lovasiskola diákjait is meghívtuk,
akik 3 produkcióval léptek fel nálunk.

A gyerekek már hetekkel ezelõtt lel-
kesen tervezgettek, próbáltak, gyako-
roltak. Közben a pedagógusok is láza-
san készülõdtek Tóth Zoltánné munka-
közösség-vezetõ irányításával.

Április 2-án délután összesen 54 ta-
nuló vette birtokba a mûvészeti terem
színpadát. 

Négy kategóriára jelentkeztek a ver-
senyzõk. 17 mûsorszámot láthatott a
diákokból, pedagógusokból és szülõk-
bõl álló közönség.

A rendkívül népszerû táncon és a
hangszeres – zenés produkciókon kí-
vül más, irodalmi mûfajokban is jeles-
kedtek tanítványaink. A 6.a és az 5.a
osztály csapata tréfás színdarabbal
szórakoztatott bennünket, néhányan
pedig verssel készültek erre az ese-
ményre.

A sok gyakorlás és próba után a
gyerekek izgatottan várták az ered-
ményhirdetést.

A háromtagú zsûri az értékeléskor
csak a legjobbakat emelte ki.
Peresztegi Gáborné igazgatónõ min-
den fellépõnek emléklapot és édessé-
get, a helyezetteknek pedig oklevelet
és ajándékot adott át.

A díjazottak név szerint:
HANGSZER KATEGÓRIA: 1. Szabó

Attila (7.o.); 2. Sulyok Ákos (5.o.)
VERS KATEGÓRIA: 1. Lakó Zsófia

(Lovasiskola)
SZÍNDARAB - JELENET KATEGÓ-

RIA: 1. Az 5. a osztály csapata; 2. A 6.
a osztály csapata

TÁNC KATEGÓRIA: EGYÉNI 1. Fe-
kete Réka (7.o.); 2. Demissie Salome
(5.o.); 3. Venczák Alexandra (5.o.)
CSOPORTOS 1. Csillag Laura - Bozori
Bianka - Kemelen Kitti - Rózsahegyi
Franciska – Bognár Lilla (6.o.); 2. Er-
dõs Cintia – Hellinger Dóra – Sebõ Kin-
ga – Barcsay Marcell (Lovasiskola); 3.
Bagó Zsófia – Igaz Klaudia – Igaz
Krisztina (7-6-5. o.)

Köszönöm a pedagógusoknak és a
családtagoknak a felkészítõ és a szer-
vezõ munkát. A zsûritagok nevében
valamennyi tanulónak gratulálok.

Szabacsiné Szõke Edit
zsûrielnök

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA
köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítványunkat jövedelemadó-
juk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 19151063-1-11

Segítségüket elõre is köszönjük. Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma
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A Bábolnai Általános Iskola alsó ta-
gozatos tanulói több tantárgyból is ki-
emelkedõ eredményeket értek el me-
gyei és országos versenyeken egy-
aránt.

A Bendegúz Nyelvész Verseny me-
gyei döntõjén a 3. osztályosok közül
Simon Dóra 6., Dibusz Luca 7. Osgyán
Máté 10. a negyedik osztályosok közül
Vida Tamás 8. Bozori Péter Bendegúz
17. helyezést ért el.

Az Apáczai Kiadó Országos Komp-
lex Tanulmányi Versenyén a negyedik
osztályosok csapata Czefernek Dorka,
Bozori Péter Bendegúz és Vida Tamás
4. helyezést vívott ki magának.

Az Apáczai Kiadó Internetes Orszá-
gos Matematika Versenyén a negyedi-
kesek között Vida Tamás 3. Bozori Pé-
ter Bendegúz pedig természetismeret
tantárgyból 10. helyezést ért el.

A Mozaik Kiadó Országos Internetes
Matematika Tanulmányi Versenyén
Osgyán Máté 3.a osztályos tanuló me-
gyei 7. helyezést és  Vida Tamás 4.b
osztályos tanuló országos szinten 2.
helyezést ért el. 

A Mozaik Kiadó Országos Internetes
Magyar Versenyén Vida Tamás 4.b
osztályos tanuló a  3. hely büszke tulaj-
donosa lett.

Gárdonyi Országos Logikaverseny
gyõri döntõjén a negyedikesek között
Vida Tamás 2., Kocsis Anett 16., Bozori
Péter Bendegúz 17., Töltõsi Máté 20. a
harmadikosok között Osgyán Máté
10., Szünstein Rebeka 27. helyezést
ért el.

Gratulálunk minden tanulónknak, hi-
szen a szorgalmuk, tudásuk tükrözõ-
dik vissza ezekben az eredmények-
ben! Pillérné Fekete Andrea

BEIRATKOZÁS
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A 2012/2013-as tanévre a leendõ
elsõ osztályos kisdiákok beíratását
április 23-án és 24-én tartottuk a Bá-
bolnai Általános Iskolában.

A közelmúltban, április 17-én az
óvodában a beiskolázási szülõi ér-
tekezleten tájékoztattuk a szülõket
az iskolánk által nyújtott lehetõsé-
gekrõl és a beiskolázással kapcso-
latos teendõkrõl.

Településünk óvodájából 35 kis-
gyermeket, a környezõ települések
óvodáiból 9 gyermeket írattak be
szüleik. Így 44 kisdiák kezdi meg
szeptembertõl tanulmányait intéz-
ményünkben.

Ez a létszám két osztály meg-
szervezését teszi lehetõvé, a ha-
gyományos osztály mellett iskola-
otthonos osztályt indítunk.  

A hagyományos osztályban a
délelõttre korlátozódik a tanítás, a
délutánra pedig napközit tudunk
biztosítani összevont tanulócso-
portban. Az iskolaotthon szervezé-
sével együtt jár, hogy délelõtt és
délután is vannak tanítási órák, így
a gyerekek 4 órakor távozhatnak az
iskolából.

Iskolaotthonos formában 2008
szeptemberében szerveztünk elõ-
ször elsõ osztályt. Az új szolgáltatás
most már az alsó tagozat mind a 4
évfolyamán felmenõ rendszerben jó
tapasztalatokkal mûködik. 

A két oktatási forma elõnyeit és
hátrányait mérlegelve a szülõk
munkájuknak, elfoglaltságuknak
megfelelõen választhatnak a két le-
hetõség közül aszerint, hogy gyer-
mekük számára, melyik a legkedve-
zõbb megoldás. A két osztály kiala-
kításánál törekszünk a szülõk igé-
nyeinek kielégítésére, miközben a
létszámarányos osztályok létreho-
zását is szem elõtt kell tartanunk.

A leendõ elsõsök osztályfõnöke a
hagyományos osztályban Prekler
Orsolya tanítónõ lesz, az iskolaott-
honos osztályban Simonné Farkas
Beáta és Pillérné Fekete Andrea ta-
nítók nevelik és oktatják a gyereke-
ket.

Köszönjük a szülõknek, hogy
ránk bízzák gyermekeiket, mi pedig
igyekszünk jó feltételek mellett ok-
tatni, igyekszünk az érdeklõdõ ta-
nulók tudásvágyát kielégíteni, jó
programok szervezésével pedig el-
érni azt, hogy az idejáró gyerekek
jól érezzék magukat iskolánkban.

Peresztegi Gáborné igazgató

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓINK SIKEREI

TISZTELT ADÓZÓK!
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde kéri Önöket, hogy ebben az évben is tá-
mogassák az intézményt adójuk 1%-ával, a Bábolnáért Közalapítványon ke-
resztül. Ennek érdekében a következõ számlaszámra rendelkezzenek a befi-
zetett adójuk 1%-áról.

BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY (ÓVODA)
Adószáma: 18614598-1-11

Támogatásukat köszönjük!

Tizenhat éves ha-
gyománya van a Mese-
vetélkedõ sorozatnak,
melynek megyei dön-
tõjét mindig Bábolnán
rendezik. A régi kezde-
ményezés a általános
iskola alsósait kalau-
zolja döntõrõl döntõre
a mesék világába. A
csapatjátékot, alapos-
ságot, memóriát, kitar-
tást és a precíz megfo-
galmazást is megköve-
telõ vetélkedõ orszá-
gos szintû, felmenõ

rendszerû, melyben a vendégszeretõ kistelepülések is megállják a helyüket. A
vetélkedõ elindításának ötlete Hódmezõvásárhelyrõl indult, majd Bábolna is
csatlakozott a sorozathoz. Az országos játék elve, hogy fordulóról fordulóra egy-
re több mesét dolgozzanak fel a gyerekek, a verseny a csapatjátékot is megkö-
veteli. A megyei döntõben  már húsz mese eseményeit, szereplõit, számait, tör-
ténéseit kellett ismerniük a csapatoknak. Csupa felkészült mesevetélkedõs ver-
sengett, ezt a fordulót a komáromi Feszty Árpád Általános Iskola nyerte, így õk
juthatnak tovább a veszprémi országos döntõbe. 

HETEDHÉT HATÁRRA SZÓLÓ MESÉK
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TAVASZI HANGULATOT IDÉZ
AZ ÓVODA BÁRÁNYOS KIÁLLÍTÁSA

Szabó Lotti kedves plüssbárányai díszítik a Százszorszép
Óvoda folyosóján megnyílt Ovigalériáját, amit a megnyitó
óta szûnni nem akaró csodálattal figyelnek a kicsinyek. A
fehér plüssbarikák több mint hatvanan vannak, lábuk alatt
textilbõl zöldell a pázsit, a képet színes filcvirágok teszik ta-
vaszian üdévé. Lotti, az intézmény egykori óvodása öt éve
kezdett bele a bárány-gyûjtésbe. Az elsõ darab egy kará-
csonyi meglepetés volt, amit aztán újabb báránykára cse-
rélt. Születésnap, névnap, lehet bármilyen családi esemény
a kislány mindenkitõl plüss-bárányt kap, a pihe-puha társa-
ság ágyának egy sarkában kuporog, így Lotti akár azt is el-
mondhatja magáról, hogy elalvás elõtt mindig bárányokat
számol.

Lotti a kiállítás megnyitóján a gyûjtemény különleges da-
rabjairól is mesélt, bár, a fekete bárányokkal kapcsolatos

kérdésünkkel –
bár nem ez volt
a cél – sikerült
zavarba hozni.
A kislánynak
barikáit most
néhány hónapig
biztosan nélkü-
löznie kell, hi-
szen a tavaszi
ovigaléria júniu-
sig lesz látogat-
ható az óvoda
nyitvatartási ide-

jében. A kiállításokhoz ovis foglalkozások is kapcsolódnak,
a gyerekek bárányos verseket, meséket tanulnak, rajzol-
nak, és a Ménesbirtokon korábban a barikákat élõben is
meglátogatták.

Húsvétoltak az óvodások és a bölcsõdések.  Az ün-
nepvárás legizgalmasabb pillanatai a fûbe rejtett tojás
felkutatása, az óvoda udvarán szép, napsütéses idõben
fürkészték a kosár tartalmát a nebulók, melyben a pocak
számára olyan ínycsiklandó édesség, csokinyuszi és
csokitojás lapult. Locsolóverset ebben a korosztályban
is illik már tudni, gyakoroltak is szorgalmasan az aprótal-
púak, az ünnepi verseket és dalokat mosollyal az arcu-
kon énekelték az óvónénik, és egymás örömére.

ÓVODAI, BÖLCSÕDEI LÉTSZÁMOK
ALAKULÁSÁRÓL

Áprilisban megtörténtek a 2012/2013 nevelési évre törté-
nõ beiratkozások. Az óvodába 19 gyermek felvételét kérték
a szülõk, ehhez még 11 kisgyermek érkezik szeptembertõl
a bölcsõdei csoportunkból. 

A képviselõ-testület döntése alapján szeptembertõl to-
vábbra is öt óvodai csoporttal mûködik intézményünk, így
lehetõségünk nyílik tiszta életkorú kiscsoport indítására. A
nevelési év során, amennyiben bölcsõdei férõhely felszaba-
dítása miatt szükséges, további gyermekek kerülnek a böl-
csõdei csoportból az óvodába, ha az óvodai beíratáshoz
elõírt életkort elérték. Erre azért van szükség, mert a bölcsõ-
dei csoportunk 12 férõhelyes. Szeptemberben, a nagyok
óvodába kerülése után, a bölcsõdébe két kisgyermek ma-
rad és a felvételre jelentkezõk száma az õsszel induló neve-
lési évre 13 fõ.

Az óvodánkba bekerülõ gyermekeknek néhány éves ha-
gyományként, augusztus végén lehetõséget biztosítunk
egy-egy nyílt délután keretében, hogy szüleikkel együtt is-
merkedhessenek az óvodai környezettel, leendõ társaikkal,
az õket fogadó óvónõkkel, gondozónõkkel.

2012 szeptemberében iskolába kerülõ óvodásaink szá-
ma 36 fõ. Ezen gyermekek szüleinek április 17-én, hagyo-
mányainkhoz híven, beiskolázási szülõi értekezletet tartot-
tunk, melyen lehetõséget adtunk az iskolavezetésének a
bemutatkozásra és az elsõ osztályokat indító tanítónõk be-
mutatására. Az õsszel óvodásaink két elsõ osztályban
kezdhetik meg tanulmányaikat. 

Az óvoda iskola közötti átmenet megkönnyítése érdeké-
ben addig is több alkalommal biztosítunk lehetõséget óvo-
dásainknak az iskolai életre való felkészülésre. Az iskolai
beiratkozást követõen a tanító nénik jönnek az óvodába is-
merkedni az osztályukba beíratott gyermekekkel, ezt köve-
tõen az óvónõk kísérik át nagycsoportosainkat egy tanítási
órára az elsõ osztályba. Végül búcsúzó találkozásként õsz-
szel az óvónõk kíséretében mennek át gyermekeink az is-
kolai évnyitóra és kezdik meg iskolai tanulmányaikat.

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

FELFÉNYLÕ SZAVAK
A Komárom-Esztergom Me-

gyei Önkormányzat Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon épüle-
tében 15 éve rendeznek területi
szavalóversenyt a tanulásban
akadályozott és az értelmileg
akadályozott tanulók részére. Az
évforduló emlékére idén a gyógy-
pedagógiai intézményeken kívül
a sajátos nevelési igényû gyer-
mekeket integráltan oktató intéz-
mények is meghívást kaptak.
Minden kategóriából az elsõ he-
lyezett bejutott az országos dön-
tõbe. A március 28-án megrende-
zett Felfénylõ szavak címet viselõ
versenyen a Bábolnai Általános

Iskolát Martinka István 6. osztályos diák képviselte. A forra-
dalom és szabadságharc, hazaszeretet témakörben István
egy Tompa Mihály-verset adott elõ. Gratulálunk, hogy isko-
lánkból elsõként vállalta a megmérettetést. Örülünk, hogy
szépen helyt állt a versenyen. Köszönjük a tatai iskola ven-
dégszeretetét és a barátságos fogadtatást.

Szabacsiné Szõke Edit gyógypedagógus
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„Tartsuk meg az ünnepet, adjunk magunknak pihenõidõt, tisz-
teljük és ápoljuk családi hagyományainkat, és éljünk a hit erejé-
vel, éljünk az istentiszteletek lehetõségével” – javasolta Molnár
Varga Péter, a helyi református egyház lelkésze, aki április 5-én
arra buzdította az Idõsek Klubjának tagjait, hogy felidézzék gyer-
mekkori emlékeiket, az egyházi és a letûnõben lévõ néphagyo-
mányokat az ünnep tükrében. A húsvét kapcsán megtartott elõ-
adás az ünnepet gazdagította.

Lelkész úr a nyugdíjasokkal folytatott beszélgetése során pró-
bálta felvázolni, hogyan is alakult ki az a húsvéti ünnep, amit ma
ismerünk és szeretünk, majd az évszázadok során hogyan for-
málódott. Aztán spontán megnyilvánulások formájában az Idõ-
sek Klubjának jelenlévõ tagjai idézték fel fiatalkoruk húsvéthoz
kapcsolódó népi hagyományait, melyek kellemes harmóniát su-
gároztak az ünnep egyházi jelentõségével.

NYUGDÍJASOK IS ELKEZDHETIK!
A rendszeres torna az idõsebbek számára is nagyon fon-

tos. A torna segítségével energikusabbnak, sokkal mozgé-
konyabbnak érzik magukat, valamint könnyebben tudnak
boldogulni a mindennapi életben, több az energiájuk, jobb
a fizikai teljesítõképességük, jobban bírják a terhelést és
jobb a kedélyük.

Hasonlóakat tapasztaltak az Idõsek Klubjának azon tag-
jai, akik több mint másfél éve heti egy alkalommal részt
vesznek Kozma Ágnes tornaóráján csütörtökönként 9-tõl
10-ig. Az egy órás folyamatos mozgás becsületére válna fi-
atalnak, középkorúnak. A nyugdíjas tornász csapat kitartó,
a kemény testmozgás ellenére is szívesen mozognak. A
gyakorlatokat edzõjük a csoport életkori és fittségi sajátos-
ságaihoz igazítva alakította ki. Ágnes elmondta, hogy kez-
detben a fokozatosság elvét követték, majd szépen kiala-
kult az a mozgásforma, mely hasznos és még jól is esik. Így
kezdték el használni a székeket, melyek segítségével az óra
egyik felében végeznek ülõ-mozgásos gyakorlatokat. Ter-
mészetesen megmozgatják a lábizmokat is, mint ahogy a
test összes területét, sõt, még arra is gondolt, hogy a gya-

korlatoknak némi koreográfiát is adjon, ami egy kis szelle-
mi felüdülést nyújt.

A csoport zöme már olyan edzettségi fokra jutott, hogy
keveslik a heti egy alkalmat, szeretnék, ha kétszer egy órát
tornázhatnának.

KÉZMÛVES NYUGDÍJASOK
Mindig szorgalmas munka folyik az egyre bõvülõ, tizenkét fõbõl álló Kézimun-

ka Klub háza táján, ahol a húsvét ünnepe is kiváló alkalomnak kínálkozott a kre-
atív alkotásra. Szabó Lászlóné vezetõ legutóbb egy alkotótáborban tanult mód-
szereket ismertetett meg a szakkör tagjaival, akik most a húsvéti tojásra szentel-
ték figyelmüket és alkotókedvüket. A tábori élmények meghatározóak lesznek a
tagok további munkáiban. Amint azt a klubvezetõ lapunk számára elmondta, al-
kottak egy nagyméretû faliképet, mely rozoga házat ábrázol és többféle techni-
ka alkalmazásával készítették. Csináltak még ékszerdobozkát, pénztárcát, zseb-
kendõtartót, táskákat, melyek mindennapi életünk kellékei lehetnek. Szabóné
Marika családjában nagy népszerûségre tettek szert e praktikus alkotások, gyer-
mekei, unokái már „leadták megrendeléseiket”. Marika azt is elárulta, hogy a tá-
borban készített tárgyak egyelõre félkész állapotban vannak, de minden olyan
tapasztalatot összegyûjtött, melyek a befejezéshez szükségesek.

A húsvéti készülõdésben mesterien díszített tojások születtek, gazdagítva az
ünnepi asztalt. A klub berkeiben a képzelõerõbõl és az alkotókedvbõl sincs hi-
ány, újabb és újabb technikával örvendeztetik meg elsõsorban magukat és csa-
ládtagjaikat.

LELKÉSZ A NYUGDÍJAS KLUBBAN

TISZTELT ADÓZÓK!
A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a
Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapít-
vány alapító okiratában foglalt célok
megvalósítását különös tekintettel a
település
– kulturális és sportéletének élénkí-

tésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási

tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:
18614598-1-11

Köszönettel:
Bihari Gábor kuratóriumi elnök

Az Idõsek Klubjában lázasan készülnek a május 10-ei anyák napi ünnepségre, a Százszorszép Óvoda apróságai ad-
nak mûsort. Május 24-én a testvértelepülés Hidaskürt idõseivel karöltve szerveznek kikapcsolódást, a szlovákiai klub
pozsonyi kirándulásra csalogatja a bábolnai klubtagokat. A gyermeknapra mûsorral és saját kézzel készített meglepe-
téssel kedveskednek majd városunk idõsei. Május végén udvari grillpartit terveznek.
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Május elsõ vasárnapja az édesanyáké. Õket köszöntik ilyenkor gyermekeik a szeretet és hála szavaival, elké-
szített kis ajándékokkal, virágcsokrokkal. „A legtöbb szépséges dologból kettõ, három, tucatnyi vagy több száz
is van. Temérdek rózsa, csillag, naplemente és szivárvány lehet – de az egész világon csak egy anya van. ”Egy
anya szeretete olyan, mint a kör, nincs kezdete, se vége. Állandóan körbejár, és mindenkit megérint, aki kapcso-
latba kerül vele. Elborít, mint a reggeli pára, melegít, mint a déli nap, és úgy takar be, mint a csillagos ég. Egy
anya szeretete olyan, mint a kör, nincs se kezdete, se vége. (Art Urban)

Ennek ékes bizonyítéka e havi rovatunk elbeszélése, mellyel szeretettel köszöntök minden édesanyát, nagy-
mamát, dédmamát. Az oldalt összeállította: Veresné Szkocsek Mária

DENNY ÉS LISA MCCORMIK: A PÉLDAKÉP
Anyák napja van, s ilyenkor hajlamos vagyok elrágódni a

régi dolgokon. Egyedül, férj nélkül, szerény pincérnõi
fizetésembõl tartottam el a családomat, miközben éjsza-
kákon át tanultam, hogy megszerezzem a fõiskolai
oklevelet. Mennyi mindent nem engedhettünk meg
magunknak!

S ma? Milyen gyerekeim vannak! Maria lányom a
tanítónõi oklevél megszerzésén dolgozik; Denny fiam most
jött haza látogatóba Pennsylvaniából, ahol elsõéves
egyetemista. Soha nem panaszkodtak, hiszen tudták,
megértették, mennyi mindent szerettem volna adni nekik
gyermekkorukban.

Amikor becammogtam a konyhába, hogy reggelit készít-
sek, a vázában egy tucat gyönyörû, vörös rózsa várt rám.

Hogyan tudott Denny leosonni titokban? A virágok szép-
sége azonban elhalványult a tizennyolc éves fiú férfias
kézírással megírt kísérõlevele mellett.

,,Ez az asszony szabadnapot vett ki, elvitte a fiát, hogy
élõben láthassa példaképét a stadionban. Az út csupán
odafelé három és fél óráig tartott, és korán kellett ott
lenniük, hogy a fiú láthassa bálványát az edzésen. Ez az
asszony keservesen megkeresett pénzébõl megvette fia
példaképének pólóját, amelyben az elfogott egy labdát. A
mérkõzés után persze feltétlenül meg kellett szerezniük a
sztár autogramját, amiért az asszony hajnali egy óráig állt
sorban a fiacskájával, pedig reggel az ébresztõóra
könyörtelenül korán szokott csörögni.

Elég sok idõre volt szükségem, míg rájöttem, de ma már
tudom, ki az igazi példaképem.’’

Boldog anyák napját!

ZSÍROS SIMON MÁRIA: 
HUSZADIK SZÁZAD

Azt mondják, minden korban megvan az értelem,
De nem értem, a huszadik században hol van a félelem?
Furcsa század, miben nap mint nap élek,
A nagy generációk, mintha eltûnnének.
Óriás dolgot hoz létre az ember,
De a nagy tudásban, elveszett az EMBER.
A gyermekek arcáról elfogyott a mosoly,
A tanulásnak élnek, s elfogy a gyermekkor.
Az óvodában már tanulnak számolni,
De valahogy elfelejtenek érezni, szeretni.
Rohanó világunkban a gyermek csak felnõ,
Olyanná válik, mint egy eldobott kõ.
Stresszes világot hoztunk magunkkal,
S megfizetünk minden nagyra vágyásunkkal.
A huszadik század egy elfelejtett világ,
Annyi mindent tesz, de közben semmit sem lát.
Nem látja vidáman játszó gyermekét!
Nem látja, milyen szép kék az ég!
A szerelmek, mely mindhalálig szólnak,
Kihalóban vannak a hûnek és a jónak.
Te huszadik század! Te hatalmas gyermekkor!
Ha felnõtté válsz, mi lesz veled akkor?
Mit hagysz rá e szegény világra?
Hisz minden mocskodat átadod már ma!
S mire felnõ még pár generáció,
Lesz-e még tó, lesz-e még folyó?
Vagy megfullad a huszadik század?
S nem lesz otthona az emberi családnak?
Azt mondják, minden korban megvan a félelem,
Te huszadik század, benned hol van az értelem?

KÖLTÕNÕ A KÖLTÉSZET NAPJÁN
Minden évben április 11-én ünnepeljük a költészet napját.

Ezen a napon tisztelgünk József Attila emléke, a magyar és
a nagyvilág költõi és a versek elõtt. Ez alkalomra látogatott
városunkba Zsíros Simon Mária költõnõ, aki az Idõsek
Klubjában és az iskolában is tartott elõadást A sikeres csa-
ládok titka címmel. De ki is õ, aki hihetetlen erõvel, tempe-
ramentummal, a megszokottól eltérõ elõadói stílussal ra-
gadja magával közönségét?

Zsíros Simon Mária 1963. február 5-én született Debre-
cenben. Ebesen nõtt fel, tanulmányai befejezése után az
MTA Atommag Kutató Intézetének könyvtárában dolgozott.
A Nagykõrösön letelepedett alkotó 1983 óta ír verseket. Írá-
saira véletlenszerûen figyelt fel a Svájci-Magyar Alterra Ki-
adó. 2001 nyarától e kiadó jóvoltából jelentek meg versei
rendszeresen az interneten. Elsõ önálló verses kötetét
2004-ben adta ki „Az érzelmek árnyékában” címmel, amit a
„Dal szárnyán szõtt szerelem”, majd a „Szemeden át a csil-
lagok útján” címû kötet követett. A gyermekolvasóknak a
Lúdas Matyi folytatásával kedveskedik, és „A Dinó család”
címû verses mesével. 2005-tõl tartják hivatalos író, költõ és
elõadómûvészként számon. Mint mondta, verseivel arra
igyekszik rávilágítani, hogy sír, hogy nevet, hogy dalol az
emberi lélek, hiszen a vers szép, a vers érték.

Költészetével a világ apró dolgaira hívja fel a figyelmet, hi-
szen az élet szépségét, mélységét apró pillanatképekbõl
rakhatjuk össze. Egyik kötetének bevezetõjében így fogal-
maz: „az életünk annyit ér, amennyit észreveszünk a világ-
ból.” A vers, a mûvészet talán fel tudná nyitni a szemünk!



BÁBOLNAI FÓRUM 2012. május

www.btv.hu 13

Azt mondják, a gyaloglás nagyon
idõjárásfüggõ tevékenység, ezért a ta-
vasz a túrázás igazi szezonja. Nyáron
a napsugarak erejére, télen a vakító
hóra lehet hivatkozni, hogy ki se moz-
duljunk jól megszokott kuckónkból.
Persze az elszánt túrázó jól tudja, hogy
rossz idõjárás nincs, csak rosszul
megválasztott öltözet. Egy szónak is
száz a vége, tavasz van. A télre már
nem is emlékszünk, hiszen már az el-
sõ tavaszi túránkon túl vagyunk. A téli
kabátok bekerültek a szekrényekbe és
van, aki már a sálat, sapkát is eltette,
hogy õszig ne is lássa. Feltöltõdés-
képp, leküzdve a tavaszi fáradságot,

teljesen elfelejtve a téli depressziót, és
nem törõdve idõjósok rémisztõ elõre-
jelzéseivel, a húsvét elõtti hétvége
szombatján a bábolnai „Mérföldkõ Tu-
risztikai Csoport” szervezésében 32 fõ-
vel elindultunk Csesznekre.

Csesznek várát mindenki látta már.
Évente talán többször, mint mi is. Egy
igazi túrázót azonban nem zavar, ha
olyan helyen kirándul, ahol már járt.
Hiszen az erdõ, a mezõ mindig más.
Arról ne is beszéljünk, hogy nézõpont-
ból is sok van. Ezért aztán mikor meg-
érkeztünk Csesznekre, rögtön hátat
fordítottunk a várromnak és elindul-
tunk a 82-es fõút alatti alagúton át, a

zöld jelzésen. Meredek úton kapasz-
kodtunk fel a Zörög-tetõre. A tetõn rö-
vid pihenõt tartottunk, hogy innen te-
kintsük meg a várromot. – Itt valamikor
egy 25 m magas gerendatorony állt,
amit Rómer Flóris-kilátónak neveztek.
– Pihenõ közben Mészáros Attila el-
mondott nekünk mindent, amit tudni
lehet Rómer Flórisról, Zörög-tetõ élõvi-
lágáról, a cseszneki vár történetérõl.

Utunkat folytatva a Varga úton le-
ereszkedtünk az Aranyos-völgybe,
hogy nagyobb pihenõt tartsunk az er-
dõ közepén található Károlyháza turis-
taszállónál. Civilizációs zajoktól, a min-
dennapi stressztõl távol álldogáló he-
gyi házikó kertjében fogyasztottuk el
ebédünket.

Parras-hegy jelzés nélküli földútján
indultunk visszafelé a várhegy lábá-
hoz. Innen gyalogosan vágtunk neki a
vár meghódításának. Csapatunk tagjai
közül azok, akik fiatalabbnak érezték
magukat a Kõmosó-árkon keresztül
közelítették meg a várat. A többiek a
várhegy oldalán kanyargó turistaúton
sétáltak fel túránk utolsó állomásához,
hogy hazaindulás elõtt megpihenjenek
a Lovagvár-falatozóban.

Bihari Gábor

A MEGUNHATATLAN CSESZNEK KÖRNYÉKE

Tervezés, ... elõkészítés, ... megbe-
szélés, ... idõjárás elõrejelzés, ... dön-
tés, hogy menjünk vagy maradjunk?
Végül az egyéni utazás vállalása mel-
lett döntött a turisztikai csoportunk.

Bakonybélre érkezve a Faluház elõtt
Bakonyvári Andor, a Guzmics Izidor
Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület
vezetõje köszöntötte a megjelenteket,
és két túraútvonalra tett javaslatot.
(Guzmics Izodor bakonybéli apát, a re-
formkori mûvelõdéstörténet egyik jeles
alakja, a dogmatika nagy mûvelõje.)
Mi a Szentkút – Csúcs-hegy –
Köveshegy Kilátó – Száraz-Gerence 3
órás túraútvonalon indultunk el. Min-
den fontosabb helyen Szökrényes Ani-
ta túravezetõ bemutatta a látnivalókat,
amivel nem gyõztünk betelni. Túránk
utolsó szakaszán kezdtük gyûjteni a
tömegesen megjelenõ medvehagy-
mát. Védett területen való szedése en-
gedélyhez kötött. Nálunk áprilisban-
májusban virágzik. Csak a humuszban
gazdag, árnyékos ligeterdõkben, for-
rások mentén, fõleg a hegyvidéki bük-
kösökben terem. Miért olyan népszerû

a medvehagyma? Hatalmas gyógyerõ
szunnyad benne, és a nép azt tartja,
téli álmuk után a medvék is ezt keresik,
hogy gyomrukat, beleiket és vérüket
megtisztítsák vele. A medvehagyma
tulajdonságai lényegében megegyez-
nek a mi fokhagymánkéval, ám gyógy-
ereje jóval nagyobb. Ezért különösen
alkalmas a szervezet tavaszi salaktala-

nítására, és elõsegíti az idült bõrbeteg-
ségek gyógyítását is. Kedvezõen hat a
gyomorra, a bélrendszerre, krónikus
hasmenés és szorulás ellen jó hatású,
a szédülést, fejfájást enyhíti, a magas
vérnyomást csökkenti, tisztítja a vesét
és a húgyhólyagot, elõsegíti a vizelet
ürítését, tisztítja a vért, de enyhe vér-
lemezke- (trombocita-) összecsapó-
dást gátló aktivitással is rendelkezik.
Általában a hagymafélék idegrend-
szerre gyakorolt nyugtató hatása ki-
emelkedõ. Nõi problémák, illetve nõk-
nél változó kori panaszok esetén segít.

Az ismeretek birtokában kezdõdött a
belõlük készült ételek megkóstolása a
Tájházban. A „Bakonybéli Szállásadók
Baráti Köre” igazi finomságokkal várta
a megjelent vendégeket. A receptis-
mertetés mellett bor és pálinka kósto-
lására, vásárlásra is volt lehetõség. De
aki sétavonaton szerette volna a tele-
pülést körbejárni, ill. túrán résztvenni,
arra is volt lehetõség.

Finom hagymaillattal, és receptötle-
tekkel tértünk haza. A legközelebbi ta-
lálkozón szeretnék egy kis levélcsokrot
átadni azoknak is, akiknek nem sike-
rült eljönni, de talán majd jövõre.

Bierbeuer Imréné

A MEDVEHAGYMA TÚRÁRÓL
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Majd ha az ember ki-
vágja az utolsó fát,
megmérgezi az utolsó
folyó vizét, kifogja az
utolsó halat is, akkor
rádöbben, hogy a pénzt
nem lehet megenni….
mottóval idén is megem-
lékeztünk a Föld napjáról
a Bábolnai Általános Is-
kolában. 

De mi is az a Föld nap-
ja?

1970. április 22-én egy
amerikai egyetemi hallgató mozgalmat
indított a Föld védelmében, melynek
célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld
természeti környezetének megóvásá-
ra. Azóta 175 ország csatlakozott eh-
hez a mozgalomhoz, melynek köszön-
hetõen törvények születtek a levegõ és
a vizek védelmére, új környezetvédõ
szervezetek alakultak, és több millió
ember tért át ökológiailag érzéke-
nyebb életvitelre. 2009-ben az ENSZ
április 22-ét a “Nemzetközi Föld Napjá-
vá” nyilvánította.

2012. április 21-én iskolánkban a
gyerekek egy színvonalas elõadást
hallhattak, amit Bátky Gellért tartott a
madarakról Lányi Szilvia kolléganõ
szervezésében.  A gyerekek az elõ-
adást követõen egy játékos vetélke-
dõn vehettek részt, ahol nyolc állomá-
son keresztül bizonyíthatták és egyben
bõvíthették a tudásukat. Minden egyes
állomás egy-egy témát ölelt fel, ahol a
megújuló energiaforrásról, a vízgaz-
dálkodásról, komposztálásról, növény-
és állatvédelemrõl, illetve az elõadá-
son elhangzottakról volt szó. A vetélke-

dõ végén oklevéllel jutalmaztuk az elsõ
és a második helyezést elérõ osztályo-
kat.

A bábolnai iskola tanulói és tanárai a
Föld napja után egy szemétszedési
akcióval zárták a mozgalmat, ezzel is
hozzájárulva egy szebb, tisztább és
környezettudatosabb Bábolnához.

Szabó László Attila pedagógus

PAPÍRGYÛJTÉS
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Föld napja program keretében áp-

rilis 13-án megrendeztük iskolánkban
a tavaszi papírgyûjtést. Az összegyûj-
tött papír fontos alapanyag, újrahasz-
nosításra kerül. 8 tonnányi vegyes pa-
pírhulladékot szedett össze az alsó és
felsõ tagozat együttesen. Kiemelkedõ
mennyiségû papírt gyûjtött alsó tago-
zaton a 4.a osztály, 1032 kg-t, felsõ ta-
gozaton a 6. b osztály, 1423 kg-t. A pa-
pírgyûjtésben iskolánk tanulói és pe-
dagógusai vettek részt, köszönet mun-
kájukért. Külön köszönjük a tisztelt
szülõk segítõ közremûködését.

Tóth Zoltánné szervezõ

FELLÉLEGZETT A VÁROS...
Az idei Föld napi szemét-

szedésben kevesebb hulla-
dék lapult a zsákokban, mint
korábban, ez részben annak
is köszönhetõ, hogy a köz-
munkások folyamatosan sze-
dik a szemetet. Az akcióban
Bábolna szinte teljes területét,
egészen a közigazgatási ha-
táráig átfésülték az önkénte-
sek: a polgármesteri hivatal
dolgozói, az iskolások, óvo-
dások és a helyi cégek közül
az IKR Zrt. vállalkozó szelle-
mû munkatársai. A legna-
gyobb létszámban az iskola

mozgósított önkénteseket, tudtuk meg Nagy Károly telepü-
lésgazdától, a megmozdulás koordinátorától.

FÖLD NAPJA A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

CSIPETNYI SEGÍTSÉG A FÖLDNEK
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására április 23-án mintegy 53 ezer önkéntes szemétgyûjtõ vett részt az or-
szág mintegy 1000 kijelölt helyszínén a Föld napja alkalmára szervezett szemétgyûjtési akcióban, a mozgalom-
hoz városunk is csatlakozott. Az oktatási intézmények, a polgármesteri hivatal munkatársai, közmunkások, vala-
mint az IKR Zrt önkéntesei is szedték a szemetet, megtisztítva ezzel a város utcáit és peremkerületét.

Az óvodában is komolyan veszik a természet ünnepeit,
így a Föld napját is.

A hulladékudvarban a bábolnai lakosok térítésmentesen helyezhetik el feleslegessé vált lomjaikat, városunkban
mégis találni illegális lerakóhelyeket. Szinte lehetetlen tettenérni a szemetelõket.
A város tisztasága mindannyiunk érdeke és felelõssége, ez minden alkalommal jusson eszünkbe, mielõtt elhajíta-
nánk szemetünket. Hiszen környezete sokat elárul a városról és lakóiról egyaránt.
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Miután a Komáromi Alapellátási Szolgálat financiális problémák miatt fel-
mondta a laborszolgáltatás mûködtetésére vonatkozó megállapodást, Bábolna
a labor megmaradása érdekében a legoptimálisabb megoldásokat kereste.
Popovics György, a megyegyûlés elnöke által kezdeményezett tárgyalások után
a bábolnai szakrendeléseket mûködtetõ Kardirex Kft. április elsejétõl szerzõdés
alapján kedden és szerdán elvégzi a mintavételt, hogy ne kelljen a bábolnai,
banai lakosoknak Komáromba utazniuk. Az egészségügyi társaság a környék-
beli települések közül Nagyigmándról és Kisigmándról is összegyûjti a mintákat,
amiket a komáromi laborba saját gépjármûjével szállítja a megbízott laborasz-
szisztens. A kistelepülések így közösen finanszírozzák, és a lakosságszám arány
alapján tartják fent a kényelmi szolgáltatások közé sorolt vérvételt, melyet heten-
te két alkalommal tudnak biztosítani Bábolnán. A Kardirex Egészségügyi Köz-
pont Bábolna Kft. vezetõ orvosa, dr. Nagy Lehel Csaba véleménye szerint a la-
bor általában veszteséges üzem, de sorsa heti két napos mintavétellel biztosít-
ható. Számítanak azonban a betegek türelmére és a várakozási idõ miatti meg-
értésre, hiszen az eddiginél kevesebb idõ jut a szolgáltatásra. A labor további
sorsát az egészségügyi ellátórendszer átalakítása még befolyásolhatja, mely mi-
att akár az eddig megszokott betegutak is változhatnak. 

Manapság szinte már közhelynek számít, hogy az öngon-
doskodás nehéz feladat, különösen, ha az anyagi biztonsá-
gunk megteremtésérõl beszélünk. Magyarországon ma a
lakosság közel háromnegyede nem rendelkezik megtakarí-
tásokkal, és folyamatosan csökken azok aránya, akik, ha ki-
sebb-nagyobb összegeket is, de félre tudnak tenni havon-
ta. Ennek a helyzetnek a javulására egyelõre nem számítha-
tunk, hiszen a növekvõ árak mellett az új adók – a telefon-
adó, a biztosítási, illetve a pénzügyi tranzakciós adó – is to-
vábbi terhet jelentenek pénztárcánknak. 

Ugyanakkor a válság hatására érezhetõen változik pénz-
ügyi kultúránk is. Még az is, aki korábban ezzel nem foglal-
kozott, tervezi, hogy ha váratlan bevétele adódna, akkor fo-
gyasztás helyett részben vagy egészben félretenné, kama-
toztatná azt egy idõre – úgymond vésztartalékot képezve.

Õk pedig – függetlenül attól, hogy bankbetétet, vagy más
pénzügyi terméket választanak, azzal szembesülnek, hogy
a nyereségük egy részét, jelenleg 16%-ot a kamatadó visz
el. Ez a kamatadó ugyan elkerülhetetlennek látszik, de csak
abban az esetben, ha rövidebb, pár hónapos, vagy 1-2
éves megtakarításokban gondolkodunk. Az állam ugyanis
támogatni szeretné a hosszú távú lekötéseket, ezért 2010-
tõl bevezette a tartós befektetési számlát (TBSZ), mellyel
adómentessé tehetõ a hosszú távra szánt megtakarításunk.
A számla az elsõ évben gyûjtõszámlaként funkcionál,
pénzt, vagy értékpapírt csak a nyitás évében helyezhetünk
el a számlán, december 31-ig. A minimális nyitási összeg
pedig 25 ezer forint.

Amennyiben a gyûjtõévet követõ három teljes évig nem
nyúlunk még részlegesen sem a számlához, akkor a ne-
gyedik évtõl már csak 10% kamatadót fizetünk a 16% he-
lyett, ha pedig öt évig nem vettük fel a pénzt, akkor nulla
százalék lesz a kamatadó. Tehát a ma nyitott számlára
2012. december 31-ig fizethetünk be pénzt, a 3, illetve 5
éves futamidõ pedig 2013. január elsejétõl indul. A követke-
zõ évtõl ezt a számlát már nem gyarapíthatjuk, például
2013-as megtakarításainkhoz már egy újabb számlát kell
nyitnunk. Öröm az ürömben, hogy ezeknek a számláknak
többnyire sem nyitási, sem számlavezetési díja sincs.

A TBSZ jellegébõl adódóan azoknak jelenthet megol-
dást, akik már rendelkeznek megtakarításokkal és hosszú
távra tudnak tervezni. Õk vannak sajnos kevesebben.
Ugyanakkor már egy alacsonynak nevezhetõ összeg, havi
néhány ezer forint rendszeres megtakarítása és befektetése
is (például lekötött betétként, lakástakarék-pénztárban vagy
megtakarítási számlán) néhány éven belül több százezer
forintos tartalékot biztosíthat. 

Megtakarításainkkal pedig bõvülnek jövõbeni anyagi le-
hetõségeink, így például megteremthetjük az induló tõkét
egy ingatlan vásárlásához. Ráadásul a havi néhány ezer fo-
rint segítséget jelenthet a nem várt kiadások esetén is, pél-
dául nem kell kétségbeesnünk egy váratlan betegség miatt,
vagy ha elromlik a hûtõszekrény, de akkor sem, ha találunk
egy kihagyhatatlan nyaralási lehetõséget. 

HETI KÉT MINTAVÉTELLEL
MÛKÖDIK A LABOR

MEGTAKARÍTÁSOK ADÓMENTESEN?

Külföldi meghívásnak tett eleget az ácsi és bábolnai zenészekbõl álló Ritmus Koncert Fúvószenekar. Április 5-
tõl 10-ig Franciaországban és Belgiumban muzsikálhattak Az együttes a közönségnek is nagy meglepetést oko-
zott színvonalas produkciójával és felkészültségével. Hely szûke miatt részletesebb beszámolót következõ havi
lapszámunkban olvashatnak.

KEDVES SZÜLÕK, ADÓZÓK!
2011. évi adóbevallásának elkészí-
tésekor Önnek lehetõsége nyílik ar-
ra, hogy adója 1 %-ával támogassa
a közhasznú Cseperedõk Néptánc
Egyesület mûködését, célkitûzései-
nek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jö-
vedelemadója elsõ 1 %-ával Egye-
sületünket támogassa! Felajánlását
Néptánccsoportunk lelkes, tán-
coslábú gyermekei nevében hálá-
san köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc 
Közhasznú Egyesület
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Akár autósként, akár gyalogosként
mindenki felelõsséggel tartozik, aki a
közlekedésben részt vesz. Mindannyi-
unk érdeke ezáltal, hogy tisztában le-
gyünk a vonatkozó közlekedési szabá-
lyokkal, ezért indítottuk útjára a helyi
viszonyokhoz igazított sorozatunkat,
melyben ezúttal is Horváth Tibor rend-
õrfõhadnagy válaszolt kérdéseinkre. 

Aktuális témánk a körforgalomban
való helyes közlekedés. Az autósok-
nak már a jogosítvány megléte feltéte-
lezi, hogy nem okoz gondot a körfor-
galomban való közlekedés. Nem árt
azonban felfrissíteni néhány fontos
szabályt. Már a megközelítést is foko-
zott óvatossággal kell végrehajtani, hi-
szen például a településünk központ-

jában lévõ körforgalom is minden be-
és kijáratában gyalogátkelõhely talál-
ható. Belépéskor a körforgalomban
haladónak kell elsõbbséget biztosítani,
irányjelzõt nem kell használni, kilépés-
kor – illetve azt megelõzõen - azonban
kötelezõ. A fokozott óvatosság ekkor
is fontos, hiszen ismét gyalogátkelõ
hellyel találkozik az autós.

A kerékpárosok gyakran tájékozatla-
nok, ha körforgalmi úttal találkoznak.
Azt gondolhatják, hogy a gyalogosok-
hoz hasonlóan közlekedhetnek.
Amennyiben nem szállnak le a kétke-
rekûrõl, jelzõtábla és útburkolati jel
szabályozza áthaladásukat, tehát el-
sõbbséget kell biztosítaniuk a gépjár-
mûveknek. Fontos tudni, amennyiben

a kerékpáros tolja a kétkerekût, gyalo-
gosnak számít, és a zebrán köteles ha-
ladni.

A gyalogos, miután lelépett a járdá-
ról, elsõbbséget élvez az autóssal
szemben, ezért fokozott elõvigyáza-
tosságra int a rendõrhadnagy. Hiszen
a gyalogos sem léphet le figyelmetle-
nül a járdáról, ezt kellõ körültekintés
mellett teheti meg. 

A körforgalom általában egyszerûbb
és biztonságosabb közlekedést ered-
ményez, ezért nagy forgalmú csomó-
pontokban épülnek ki. Bábolna köz-
pontjában is tapasztalhatjuk, hogy je-
lentõsen segíti a közlekedés résztve-
võinek dolgát.

Hantos

KÖZLEKEDÉS KÖRFORGALOMBAN

PARKOLJUNK
KULTURÁLTAN!

Múlt havi lapszámunkban rövid cikket közöltünk a pol-
gármesteri hivatal melletti parkolóban rendszeressé vált
szabálytalanságokról. A hivatal dolgozói további fotókat
bocsátottak rendelkezésünkre, melynek egyikén éppen
egy luxusautó várakozik a mozgáskorlátozottaknak fenntar-
tott helyen. Természetesen a szélvédõn, illetve mögötte
nem látható a jogosultságot igazoló okmány. Amennyiben
ezt a fotót rendõr készíti, a tulajdonos komoly bírságra
számíthatott volna. Sajnos nem ez az egyetlen ilyen eset,
így ismét felhívjuk az ide érkezõk figyelmét a parkolási
szabályok betartására, a parkolási kultúra – már ha van
ilyen – szem elõtt tartására. Tizenöt-húsz méter gyaloglás
talán nem megterhelõ.

GYÕRSZOL TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYZET MOSÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk, hogy a barna fedelû bio, valamint a tár-
sasházak vegyes hulladékgyûjtõ edényzet mosását a
közszolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint
megkezdjük.
Az ürítést és mosást együtt végezzük, az ürítés
megtörténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítjuk az
edényzet mosását. Javasoljuk mosási napon csak a hul-
ladékot tartalmazó (lehetõleg teli) edény kihelyezését, a
késõbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében.
Társaságunk az év elején hulladéknaptárt küldött ki
ügyfeleink részére, amely tartalmazza az edényzet
ürítési és mosási idõpontjait.
Településükön a mosási napok a következõk szerint
alakulnak:

Bio edény esetén: Vegyes edény esetén:
2012.05.14. 2012.05.07.
2012.06.25. 2012.06.18.
2012.08.06. 2012.07.30.
2012.09.17. 2012.09.10.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 13. –  Vasárnap 11 óra
MÁJUS 20. –  Vasárnap (Varga B. Árpád szolgál) 11 óra

Konformáció Banán 9.30-kor
MÁJUS 27. –  Pünkösdvasárnap (Úrvacsora) 11 óra
MÁJUS 28. –  Pünkösdhétfõ 11 óra
JÚNIUS   3. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

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.papacollege.hu; www.reformatus.lapozz.hu; 
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu;

http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁJUS 27. Pünkösdvasárnap 15 óra (Úrvacsora)

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; 
http://www.onlinehittan.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. MÁJUS

13-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvét 6. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
20-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Urunk mennybemenetele 10.45 órakor szentmise
27-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Pünkösd vasárnap 10.45 órakor szentmise
JÚNIUS 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

TÛZSZENTELÉS
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe Jézus ke-

reszthalálának és feltámadásának emlékére. A katolikus
egyház heteken keresztül nagyböjti misékkel és az egyházi
szokásoknak megfelelõ rituálékkal ünnepel. Az ünnepkör
érdekes momentuma a  tûzszentelés, melynek részesei le-
hettünk nagyszombat estéjén a katolikus templom bejáratá-
nál. Varga Imre plébános a lobogó tüzet megszentelte,
majd a gyertyát a megszentelt tûz lángjáról gyújtotta meg.
Az új tûz gyújtása a remény szimbóluma.

VÉRADÁS
Az utóbbi években visszaesett a véradók száma, még

mindig az idõsebb korosztály az, amelyik önzetlen segítsé-
get nyújt, õk felismerték, bármikor bárkibõl lehet rászorult.
Április 5-én 54 véradó nyújtotta karját másokért. Morovicz
Józsefné, a Vöröskereszt helyi titkára, a véradás helyi szer-
vezõje elmondta, az idei elsõ, tavaszi véradás alkalmával
hét embert szûrtek ki vashiánnyal, õk nem adhattak vért,
ketten azonban elsõ ízben vállalkoztak az életmentõ mûve-
letre. 

Már nem Veszprémbe, hanem Budapestre szállítja a vér-
adást bonyolító tatabányai állomás a véreket. Morovicz
Józsefnétõl azt is megtudtuk, Bábolnának lakosságszámá-
hoz képest megyei viszonylatban nem kell szégyenkeznie,
hisz jó helyen áll, ha véradásról van szó.  Bíztató, hogy vá-
rosunkban is egyre több vállalkozás és cég ismerte fel a
véradás jelentõségét, a polgármesteri hivatal és az IKR Zrt.
munkatársai is komolyan vették a Vöröskereszt hívó szavát.
Legközelebb három hónap múlva lesz ismét véradás, a
szervezõk abban reménykednek, akkor majd több fiatal
véradóval is találkoznak.

BÁBOLNAI BÚCSÚ
2012. MÁJUS 20-ÁN

a Kereskedõ udvar melletti területen



Megyei elsõ osztályban szereplõ nõi
kézilabdázóink április 14-én Tatán ven-
dégszerepeltek. A hazai csapat fiatal
játékosai ellen gyõzni mentek lánya-
ink. Hiába voltak remek kapusteljesít-
mények és bíztató támadójáték, véde-
kezésben ezúttal nem tudtak megfele-
lõen koncentrálni játékosaink. Tata –
Bábolna 31 : 28.

Ezután kézilabdás lányaink Lábatla-
non vendégszerepeltek. Annál a csa-
patnál, ahol a korábbi edzõ, Szabó Fe-
renc irányítja az együttest, ráadásul
egykori kitûnõ kapusunk, Horváthné
Zsuzsa is ott véd, nem is akármilyen
teljesítménnyel. Ezúttal is megmutatta,
milyen is egy jó hálóõr. Kéziseinkre
nem lehetett panasz, megfelelõen vé-
dekeztünk, a támadójátékban sem vol-
tak komolyabb hibák, ez alkalommal
az ellenfél jobb volt. Lábatlan – Bábol-
na 32 : 23.

Április 29-én együttesünk hazai pá-
lyán a Kisbér együttesét fogadta. A ru-
tinos játékosokból álló vendégek ed-
dig veretlenek a bajnokságban, koráb-
ban is a legnehezebb ellenfelek egyi-
kének számítottak. Ezúttal kézilabdá-
zóink mind erõnlétben, mind pedig já-
téktudásban versenyképesek voltak,
csupán apró különbségek döntötték el
a mérkõzést. Bábolna – Kisbér 25 : 27.

Idénynyitó versenyre invitálta a helyi
horgászegyesület e sport szerelmeseit
az Ölbõi tóra április 14-én. Az 58 pecás
elégedett lehetett, hiszen 320 kiló halat
sikerült horogra akasztani. E nagy
számtól senki ne ijedjen meg, az ösz-
szes kifogott példány visszakerült a tó-
ba, hiszen sporthorgász versenyrõl
volt szó, ahol a tagságon túl fõként
vendéghorgászok indultak. 

Ilyen korai idõpontban még nem
rendeztek versenyt az Ölbõi tavon, de
az egyesület vezetõsége új szisztémát
dolgozott ki – tudtuk meg Lõrik Marcell
titkártól. Ez évre hat megmérettetést
terveztek, melybõl öt vendéghorgá-
szok számára is nyitva áll. Egyre nép-

szerûbb a tó, már Gyõrbõl és Komá-
romból is jönnek pecások a vezetés
marketing tevékenységének köszön-
hetõen. A legtöbb halat ez alkalommal
vendéghorgász fogta, neki 29 kilo-
gramm pikkelyest sikerült horogra
akasztani.

Nyári meleget idézõ kánikulában
zajlott a hagyományos május 1-jei hor-
gászverseny, melyet tagjai számára
rendezett az egyesület. Ötvenkét fõ
gondolta úgy, hogy a tóparton tölti dél-
elõttjét, megméretteti tudását és sze-
rencséjét. A fogás most egy kicsit
gyengébbnek bizonyult, az elsõ öt ver-
senyzõ teljesítménye alig haladta meg
a 30 kilogrammot. 

A gyõztes Szeleczki
Ferenc lett 6,11 kg-mal, a
második helyet Mándli
István szerezte meg 4,71
kg-mal, harmadikként
pedig Deli Róbert végzett
4,69 kg fogással.

Legközelebb június 3-
án gyermekhorgászok-
nak hirdetnek egész na-
pos versenyt, ezt követi
június 16-án a megyei
polgárõrök megmérette-
tése.
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Megyei elsõ osztályú labdarúgóink a
bajnokság huszadik fordulójában a
második helyezett Komárom együtte-
sét fogadták. A mérkõzést ezúttal a
legifjabb korosztály, az ovisok részvé-
telével kezdték, akik focistáinkkal ké-
zen fogva vonultak fel a pályára. Ez-
után egyperces gyászszünet követke-
zett Sebestyén Ferenc, egykori NB II-
es remek labdarúgó közelmúltban be-
következett halálára emlékezve. A ta-
lálkozót a vendégek kezdték jobban,
majd a mieink próbáltak felülkereked-
ni. Az elsõ félidõ meddõ mezõnyjáték-
kal telt, mígnem a szünetet jelzõ sípszó
elõtt öt perccel a Komárom egy védel-
mi hibát követõen betalált hálónkba. A
második játékrész jobbára unalmas,
bár küzdelmes mezõnyjátékkal telt. Le-
gényeink nem bírtak ellenfelükkel, az-
tán a második vendéggólt követõen
mintha feladták volna a meccset. A
cserék sem hoztak változást játékunk-
ban, a komáromiak pedig a vége elõtt
négy perccel megadták a kegyelem-
döfést. Bábolna SE – Komárom VSE
0 : 3, ifi 2 : 4.

Április 15-én labdarúgóink is idegen-
ben mérkõztek, ezúttal Nyerges-
újfalun. Az ellenfél Zoltek SE együttese
3 ponttal volt elõttünk a tabellán, de fo-
cistáink nyerni mentek. A kezdés utáni
elsõ percben megszereztük a vezetést
Lanczendorfen József átívelésének kö-
szönhetõen. Még az elsõ félidõben si-
került növelni az elõnyt, Frank Attila ka-
pott kitûnõ átadást, melyet biztosan ér-
tékesített. A második játékrészben is
fölényben játszottak legényeink, de
növelni már nem sikerült az ered-
ményt. Zoltek SE – Bábolna SE 0 : 2, ifi
3 : 2.

Aztán együttesünk hazai pályán a
bajnoki tabella ötödik helyezettjét fo-
gadta. Az ellenfél Tokod gárdája jó
csapat hírében áll, céljuk valamelyik
dobogós helyezés megszerzése. A mi-
eink kezdtek jobban, focistáink az elsõ
15-20 percben fegyelmezett, korszerû,
látványos futballt játszottak. Ennek
eredményeképp Szedlacsek Sándor a
18. percben megszerezte a vezetést.
Sajnos ezután hosszú, meddõ me-
zõnyjátékot láthattak a nézõk. A máso-

dik játékrész is hasonlóan alakult, akár
nyerhettek is volna legényeink, ám ki-
egyenlítettek a vendégek. A meccs
utolsó negyed órájában újra feltámad-
tak focistáink, ám hiába volt minden
igyekezetük, az eredményen már nem
tudtak változtatni. Bábolna SE – Tokod
SE 1 : 1, ifi 5 : 1.

A Bábolna SE labdarúgói április utol-
só vasárnapján Esztergomban ven-
dégszerepeltek. A hazai gárda az él-
mezõnyhöz tartozik, a tabella negye-
dik helyérõl várta a találkozót. Az elsõ
félidõ színvonalas mezõnyjátékkal telt,
kiegyenlített küzdelem folyt. A rossz ta-
lajú pálya ellenére gólnélküli, jó mecs-
cset láthattak a nézõk. A második já-
tékrészben az Esztergom már sokkal
jobb focit produkált, mégis mi szerez-
hettük meg a vezetést Szabó Ricsi re-
mek kapáslövésének köszönhetõen.
Két perc múlva ismét legényeink örül-
hettek Lanczendorfen József találata
után, mellyel bravúros gyõzelmet
könyvelhettek el. FC Esztergom – Bá-
bolna SE 0 : 2, ifi 3 : 0.

HP

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

IDEGENBEN EREDMÉNYESEBB A CSAPAT

HORGÁSZVERSENYRÕL HORGÁSZVERSENYRE



Tavaly volt az elsõ komolyabb lovastusa városunkban, a
Military Országos Minõsítõ verseny április 14-én és 15-én is-
mét folytatódott. A sportágnak kiváló helyszíne volt Bábol-
na,  ami ezúttal is színvonalas körülmények közt fogadta a
versenybe nevezett nemzetközi mezõnyt. A kétnapos minõ-
sítõ verseny elsõ napján a díjlovaglásra és a díjugratásra
került sor, majd másnap a tereplovaglás következett, mely
a leglátványosabb eleme a Military lovassportnak. A nagy-
szabású versenyt a Magyar Lovas Szövetség szervezte.

Pruttkai Zoltán, a verseny bírája elmondta, a Ménesbirtok
is úgy gondolja, a Military szakág érdemes a támogatásra.

Hét kategóriában megrendezett versenyen a sportág színe
java képviselte magát, a megmérettetés egymásra épülõ
rendszerben, különbözõ képzettségû lovasnak és lónak is
esélyt adott a versenyzésre. Schaller Gábor szövetségi ka-
pitány úgy fogalmazott, az utóbbi évtizedben az egész
sportág megváltozott, mert rövidebbek lettek a terepsza-
kaszok. A sportághoz nehéz igazán ideális lovat találni, a
lovastól komplex képzettséget igényel, ennek ellenére tere-
pen, díjlovaglásban és díjugratásban is szép teljesítménye-
ket láthattak az érdeklõdõk. A megmérettetésnek akadt bá-
bolnai résztvevõje is. 
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TEREPEN, DÍJLOVAGLÁSBAN ÉS DÍJUGRATÁSBAN IS JÁRTASAK A MILITARYSOK

Immár kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Bábolna Derby – Nem-
zetközi Távlovagló és Távhajtó Ver-
senyt. A Nemzetközi Lovas Szövet-
ség döntése értelmében a Fiatal Lo-
vak Világbajnokságára 2012. au-
gusztus 8-tól 11-ig kerül sor Bábol-
nán. Az április 27. és 29. között meg-
tartott rendezvény a világbajnokság
sikeres fõpróbájának is tekinthetõ. 

Tizennégy nemzet 165 lovasa mérte
össze tudását különbözõ versenytávo-
kon a Ménesbirtokot körülölelõ erdõk-
ben, mezõkön. A távlovaglás napjaink
egyik legjobban fejlõdõ lovas szakága,
ezúttal 40, 80, 120 és 160 kilométeres
távokon lehetett indulniuk a már minõ-
sített hátaslovaknak, lovasoknak. 

De láthattunk igazi magyar sajátos-
ságot, a 100 kilométeres távhajtó ver-
senyt, melynek során két ló húz egy
200 kilogrammos kocsit. 

A lovak állandó állatorvosi felügyelet
alatt voltak, a szakembergárdát hét or-
szág legkiválóbb szaktekintélyei alkot-
ták. Minden kör után az állatorvos
meggyõzõdött arról, hogy a továbbin-
duló ló pulzusszáma 64 alatti, metebo-
likája megfelelõ, s nem sántult-e le. Ha
bármely élettani paraméter nem meg-
felelõ, az állat a versenyt feladni kény-
szerül. Tehát a lovasnak igencsak kí-
méletesen kell bánnia állatával.

A biztos útvonalkövetést a XXI. szá-
zad technikája biztosítja. Az osztrák
vezetõbíró magyar nemzetközi bírók
segédletével mûködtet egy mikro-
chipen alapuló jeladó rendszert. Az
adatokból pontosan tudni lehet, hogy
hol van éppen a ló, sõt némely élettani
adatait is pillanatra pontosan követni
lehet. 

Bábolnán hosszú évekre vezethetõ
vissza a távlovagló versenyek rende-
zése, s immár két éve bábolnai lovak is részt vesznek a megmérettetésben,

amit Müller Béla, a Ménesbirtok élére
2010. áprilisában frissen kinevezett
ügyvezetõ igazgató egyik legfonto-
sabb feladatának tekintett. Így 2011-
ben már négy ló, idén pedig kilenc ló
nyolc lovassal vett részt a versenyen.
Részvételük, akárcsak a lovak jelentõs
hányadáé, kvalifikációs céllal történik,
tehát nem feltétlenül a dobogós helye-
zésért küzdenek. Bérci Balázs ügyve-
zetõ-helyettes szerint ugyanis Bábol-
nán is elsõsorban a jól képzett, már
minõsített lovak eladása a legfõbb cél,
ez is hozzájárulhat hosszútávon az ál-
lami tulajdonban lévõ ménes nyeresé-
ges mûködéséhez. 

Harald Grinschgl, osztrák nemzetkö-
zi versenybíró szerint Bábolna Európá-
ban betöltött meghatározó szerepét az
is jelzi, hogy kontinensünkre elõször
ide érkeztek Kínából és Hongkongból
versenyzõk. 

tzs
(Forrás: Magyar Mezõgazdaság)
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Tavaszváró ovis nyuszi focikupára invitálta az érdeklõdõ-
ket Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka április 7-én.
Az immár ötödik alkalommal megrendezésre került sport-
eseményre a legifjabb sportolókat, az óvodásokat várta,
akiket szép számú szurkolósereg, szüleik is elkísértek.

Így ezen a napon gyermekzsivajtól és szurkolók buzdítá-
sától lett hangos sportlétesítményünk.

A tornán ezúttal a bábolnai apróságok mellett gönyûi és
nagyigmándi ovis focisták rúgták a bõrt fáradhatatlan lelke-
sedéssel.

A torna szervezõje lapunk kérdésére elmondta: a rendez-
vény elsõsorban a fociról, a gólokról szól, de a legfonto-
sabb, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, megismerjék
egymást, és nem mellékesen a húsvéti ünnep hangulatába
is belekóstolhassanak, mely az apróságok számára külön
örömöt jelentett. 

Ez évben a nagyigmándi ovis focisták mutatták meg ré-
szükrõl elõször, hogy is megy számukra ez a sport. Mészá-
ros Róbert testnevelõ egy évvel ezelõtt kapcsolódott be a
kicsik nevelgetésébe, de immár három éve foglalkoznak
ovifocival településükön. Úgy látja, a gyerekek óriási lelke-
sedéssel és kitartással járnak edzésre, reméli, hogy belõlük
lesznek majd a jövõ labdarúgói. 

Gönyûn már tíz éve foglalkoznak óvodások edzésével –
nyilatkozta Tóth Attila edzõ –, aki hálás feladatnak tartja a
legkisebbek tanítgatását. Mint mondta, jó látni, amikor a
gyerekek gólt rúgnak, örülnek. Sokszor nem is igazán a fo-
ci érdekli õket, csak az, hogy együtt mozogjanak. Keze alól

már került ki olyan fiatal, aki ma a Gyõri ETO valamelyik
utánpótláscsapatában rúgja a bõrt.

A nyuszikupán több meglepetés is várta a résztvevõket.
A sportcsarnok bejáratánál a mûfüves focipálya kicsinyített
mását alkotta meg Ági néni, ahol stílszerûen nyuszik fociz-
tak. A meccsek szüneteiben színes, gyümölcsízû vattacuk-
rot majszolhattak az apróságok, a torna legvégén pedig
mindenki legnagyobb örömére megérkeztek az élõ nyulak,
akik csak a gyerekek simogatására vártak.

A szervezõk természetesen eredményt is hirdettek, bár
nem a helyezés volt a legfontosabb. Ezt ékesen bizonyítja,
hogy minden játékos aranyéremben részesült.

Hét csapat részvételével rendeztek szivacskézilabda tor-
nát városunk sportcsarnokában április 29-én. A sportág -
mondhatjuk - a kézilabda mintájára épül, annak kicsinyített
mása, a gyerekeket így vezetik be a kézilabdázás rejtelme-
ibe. A meccsen három-három játékos és a kapusok uralják
a pályát, a szabályok is valamelyest eltérõek a kézilabdáé-
tól. 

A hétvégi sporteseményen az U9-es korosztályt: az óvo-
dás és kisiskolás korú gyerkõcöket mozgatták meg kétszer
tíz perces mérkõzések erejéig, félpályán, kis kapukkal. A
mérkõzéssorozat a felkészítés része, ezáltal a kicsinyek idõ-
vel magabiztosabban állnak majd a nagypályára.

Bábolnán külön foglalkoznak a kapusokkal, õket Békési
Edit, a megyei csapat újdonsült hálóõre edzi, Kántor Kata
tanítónõ pedig a mezõnyjátékosok felkészítését végzi. A
szivacskézisek közt már most akad két tehetség, egyikük,
Panák Máté 40 góllal a mostani torna gólkirályi címét is el-
hódította.

A tornára Gyõrbõl négy csapat érkezett, kettõ az Apor is-
kolából, kettõ pedig a Toldi iskolából, de Tét városa is dele-
gálta játékosait, Bábolna szintén két csapattal indult. A gyõ-
ri iskolák kézisei már komolyabb játékerõt képviselnek, hi-
szen ott felmenõ rendszerben foglalkoznak a sportolókkal.
Azért mi sem maradtunk le tõlük, Bábolna elsõ csapata a
harmadik helyet szerezte meg, a kettes csapat pedig a ha-
todik lett úgy, hogy hétméteresekkel döntötték el a helyezé-
sek sorsát.

A torna szervezõi elégedettek lehetnek a rendezvénnyel,
az edzõk úgy látják, jól teljesítettek ifjú kézilabdázóink.
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