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A régi, immár hagyományos programjaik mellett új
kezdeményezésekkel is elõrukkolt idén a Bábolnai
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat június 29-én meg-
tartott Szent Iván-éj elnevezésû rendezvényén. 

A fiatalok társasága délelõtt izgalmas métamérkõzést
játszott a testvértelepülésrõl érkezett Hidaskürti Ifjúsági
Szervezet Önkormányzatával (HISZÖ). 

– A bábolnaiak most ismerkednek még csak az õsi ma-
gyar játékkal, míg a hidaskürtiek már rutinos játékosok –
magyarázta Popovics Linda GyÖK elnök, aki a tanulási fo-
lyamatot is izgalmasnak értékelte. 

Lindától megtudtuk, a meccs jó hangulatban telt, és ez-
zel az alkalommal nagyon kiegyenlített volt az eredmény a
két – egyébként baráti vi-
szonyt ápoló – ellenfél
között. Délután immár
hetedszerre vetették
asztalra a kártyapaklit a
hagyományos pókerbaj-
nokság alkalmával.

– A versenyen külön
örömet szerzett az, hogy
idén a HISZÖ egyik tagja
állhatott a dobogó legfel-
sõ fokára. Az elsõ helyet
szerezte meg idén Szabó Dávid, második Deli Róbert lett,
akit a harmadikként végzett Soós Gábor követett a képze-
letbeli dobogón. 

Este Gyurcsík Tibor, a 2011-es X-faktor döntõse szóra-
koztatta a fiatalokat a Szabadidõ Központ elõtt, aki – el-
mondása szerint – nagyon örült a bábolnai fiatalok meghí-
vásának. 

Az énekes nem sietett a mûsor után sem, a GYÖK-kel
tartott még a koncert után is, így szemtanúja volt a Csepe-
redõkkel közösen életre keltett, hagyományos tûzugrás-
nak is. 

Ez utóbbi egy fontos, visszatérõ mozzanata volt a fiata-
los lendületû nyári rendezvénynek.

– Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy Tibor a
HISZÖ-vel tartott közös vacsorán is velünk volt – fejezte ki

örömét Linda, aki záróakkordként egy fergeteges
bulit szervezett barátaival a bábolnai fiatalok örömé-
re. 

„Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk
tartott ezen a napon. Reméljük, minden résztve-
võ fiatal olyan jól érezte magát, mint mi magunk”
– üzeni Linda az újság sorain keresztül...

Képünkön Popovics György, Gyurcsík Tibor,
Vámos Gábor, Csillag Máté.
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A Szent Iván-éj másnapján, vasárnap a HISZÖ tagjaival

már a július 26-29-e közt rendezendõ Modell Ifjúsági Par-
lament (MIP) elnevezésû országos rendezvény elõkészü-
leteit szervezték. – Sok munka vár ránk az elkövetkezendõ
pár hétben. A mi feladatunk a logisztikai teendõk elkészí-
tése és lebonyolítása lesz, valamint a szabadidõs prog-
ramkínálat is rajtunk múlik. Ezt a rendezvényt szintén a
HISZÖ-vel közösen bonyolítjuk, ez még izgatottabbá tesz
bennünket, hiszen az eddigi legnagyobb feladat vár ránk.
Igyekszünk majd helytállni és Bábolna jó hírnevét tovább
öregbíteni legjobb tudásunk szerint – magyarázta Linda a
legfontosabb célkitûzések egyikét. 
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- Örülök neki, hogy elkészült a park, mert így legalább
nem unatkozunk – érvelt a bábolnai Kuti Márkó, aki min-
den nap kilátogat az új extrém pályára. Már öt éve rollere-
zik, és a rutinnak köszönhetõen látványos ugrásokkal káp-
ráztatja el kortársait. Elmondása szerint a nyári szünetben
akár napi tíz órát is kint tölt a pályán, az esti órákig itt „ban-
dáznak”. Az új létesítmény ugyanis nemcsak a sportnak
ad teret, de a fiatalok találkozóhelyévé is vált. „A lányok
csak néznek”- magyarázza Márkó, aki szerint a csajoknak
imponáló, ha valaki extrém sportot ûz. Ruzsás Ádám ke-
rékpárral jött ki, csak felmérte a terepet, a haverok után ku-
tat, legtöbbjüket késõ délután már biztosan itt találja. Gyu-
ris Richárd két éve deszkázik: egy kisebb szünet után a
pálya miatt kezdte el újra. A srácok elmesélték, hogy több
bábolnai fiatal spórolja most zsebpénzét BMX-re, deszká-
ra vagy rollerre. A fiúk szerint a pálya olyan jól sikerült,
hogy érdemes beruházni, mert egy új sporteszközzel
hasznosabban telik a szabadidõ. 

EELKÉSZÜLTLKÉSZÜLT AA BMX BMX PÁLYAPÁLYA
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Június 27-én ülésezett a város
képviselõ-testülete, a város ügyeit
ezúttal is hosszasan tárgyalták. 

Az ülés kezdetén a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság és a Szoci-
ális és Oktatási Bizottság határozatait
és beszámolóit hallgathatták meg a
képviselõk, valamint a lejárt határidejû
határozatokról és a két ülés között tör-
tént eseményekrõl szóló beszámolót
hagyták jóvá. 

A folytatásban a Komárom-Bábolna
Többcélú Kistérségi Társulás 2012.
munkájáról szóló beszámolója került
terítékre, majd a Ritmus Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény 2012. évi
munkájáról szóló tájékoztató. A testü-
let a témában azt a döntést hozta,
hogy az õszi zeneiskolai beiratkozás
után a Zeneiskola támogatására az
Önkormányzat 2013. évi költségveté-
sébe betervezett összeg és a beírt lét-
számból adódó szerzõdésben rögzí-
tett támogatás esetleges különbözeté-
nek felhasználási kérdését a fenntartó
majdani kérelme alapján napirendjére
tûzi. A zeneiskola finanszírozási kérel-
méhez azonban a továbbiakban a
fenntartó intézkedésére is szükség
lesz: feladata, hogy benyújtsa  a Mi-
nisztériummal kötött közoktatási meg-
állapodást, a tandíjrendeletét és a ta-
valyi esztendõ mérleg- és ered-
ménykimutatását. 

A képviselõk átfogó képet kaphattak
a város sportéletét illetõen a Bábolnai
Sport Egyesület 2012. évi munkájáról
szóló beszámoló kapcsán, melyet egy-
hangúlag fogadott el a grémium.

A folytatásban a nevelõi munka és
az oktatás kérdése kapott hangot: elfo-
gadták a Bábolnai Általános Iskola és
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde 2012/2013 tanévérõl szóló,
valamint a minõségirányítás tapaszta-
latairól szóló beszámolóit. 

Megvitatták az óvoda létszámbõvíté-
si kérelmét is. Döntésükkel támogat-

ták, hogy a kötelezõ pályáztatási pro-
cedúrát követõen egy álláshellyel bõ-
vüljön a dolgozói létszám, valamint,
hogy a jelenlegi óvodai titkár és kony-
hai alkalmazott csak óvodai titkári fel-
adatokat lásson el. Megszavazták azt
is, hogy a bölcsõdében alkalmazott
technikai dolgozó a jövõben négy órás
foglalkoztatásban  pedagógiai asszisz-
tensi állásba kerüljön. Konyhai kisegítõ
alkalmazottra is szükségük lesz,
ugyancsak négy órás foglalkoztatás-
ban. Eszközbeszerzésrõl is döntöttek
a napirend kapcsán: állásfoglalásuk
szerint két darab nagy teljesítményû
mosogatógépet vásárolnak az intéz-
mény számára, hogy megkönnyítsék a
mindennapok feladatait. A beszerzést
augusztus utolsó napjáig teljesítik. 

Továbbra is Hantos Péter marad a
Bábolna Televízió Nonprofit Kft. ügyve-
zetõje, miután kiírt pályázatát is megvi-
tatták a képviselõk. A megbízott ügy-
vezetõ feladatait 2018. június 30-ig tar-
tóan vállalhatta. 

Október végéig van ideje - a testület
határozata alapján - a polgármester-
nek, hogy a vízi- és a szennyvízközmû
vagyon vagyonkezelésbe adásához a
szükséges tárgyalásokat az ÉDV Zrt.-
vel lefolytassa, és a vagyonkezelési
szerzõdés tervezetét a képviselõk elé
terjessze. 

A következõkben az  Állami Számve-
võszék jelentésében tett javaslatok ke-
rültek szóba, mely egy hosszasan tár-
gyalt fejezet volt az ülés keretében,
akárcsak az az Intézkedési terv, melyet
az Állami Számvevõszék javaslatára
hajt végre az önkormányzat. Ez tartal-
mazza például az elõterjesztésekbe
foglalandó költségvetési rendeletet
megelõzõ bevételszerzõ és kiadás-
csökkentõ lehetõségek felmérését, de
a feladatok közt szerepel az önkor-
mányzat adósságállománya újrater-
melõdésének elkerülését célzó, stabili-
záló program elkészítése, vagy akár a

vagyongazdálkodási rendelet kiegé-
szítése és az önkormányzat kockázat-
kezelési szabályzatának felülvizsgála-
ta. 

Megvitatták és jóváhagyták a város
2012. évi környezeti állapotáról szóló
jelentést, majd a következõkben az öt-
száz adagos fõzõkonyha és önkiszol-
gáló diákétterem építésére kiírt közbe-
szerzési pályázat került terítékre, me-
lyet támogattak. A következõ napirendi
pontban a korábban kiírt energia raci-
onalizálási pályázat eredménytelenné
nyilvánítására került sor.  Az új pályáza-
ti kiírásra érkezett ajánlatokról a  július
10-én várható rendkívüli ülésen dönte-
nek a képviselõk. 

Elkészült a város Helyi Esélyegyen-
lõségi Programja, mely egy intézkedé-
si akcióterv a hátrányos helyzetû társa-
dalmi csoportok esélyegyenlõségének
megteremtésére. A programot egy-
hangúlag fogadta el a grémium. (Bõ-
vebben a 4. oldalon) 

A folytatásban dr. Horváth Klára pol-
gármester részére megállapított jutal-
mat tárgyalták a  képviselõk, melyet
eredményes munkája elismeréseként
három havi illetményének megfelelõ
összegben folyósítanak számára a
2013. évi költségvetésbe betervezett
személyi juttatások terhére.

Az ülés menetében egy pénzügyi
döntés következett: a grémium dönté-
se értelmében az önkormányzat július
24-tõl augusztus 24-ig tartó idõre 30
millió forint betétfedezetû (lombard) hi-
telt vesz fel a Pannon Takarék Bank
Zrt.-tõl, amennyiben az szükségessé
válik.

A képviselõk megtárgyalták továbbá
a Bábolna Bérlakás Kft. kérelmét, mely
a Hetes Major területén bérlakások
építését szorgalmazza. A testület kü-
lönbözõ támogatásokkal segíti a prog-
ramot, mely a fiatalok helyben maradá-
sát és letelepedését segíti elõ. 

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
PÁLYÁZATOT ÍR KI 

a BÁBOLNAI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
INTÉZMÉNYVEZETÕ MUNKAKÖR betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. szeptember 30. A pályázati kiírással kapcsolatos
további információt dr. Horváth Klára polgármester nyújt 

a 34/568-000-as telefonszámon.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ 

a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
a BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR, MÛVELÕDÉSI- 

ÉS SPORTKÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSA
BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT ÍR KI. 

A pályázat benyújtási határideje 2013. október 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 

dr. Horváth Klára polgármester nyújt 
a 34/568-000-as telefonszámon. 

A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,

illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.
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ELKÉSZÜLT A VÁROS
ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMJA

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdí-
tásáról szóló törvény értelmében minden települési önkor-
mányzatnak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlõségi
programot kell elfogadnia. A települési önkormányzatok 2013.
július 1-jét követõen a hazai és európai uniós társfinanszírozá-
sú pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlõségi programmal.

Városunkban is elkészült a helyi esélyegyenlõségi program
(HEP), a helyi sajátosságokra alapozva. A mintegy 50 oldalas
dokumentum átfogó elemzést tartalmaz a helyi viszonyokról,
megfogalmazza a célokat  és konkrétan nevesíti a végrehajtá-
sért, megvalósításért felelõsöket is. A teljesség igénye nélkül a
programban fellelhetõ a jogszabályi háttér és a stratégiai kör-
nyezet bemutatása, foglalkozik a mélyszegénységben élõk és
a romák helyzetével, de kitér a gyermekek esélyegyenlõségé-
re is. 

A nõk is egy célcsoportja a programnak, de ugyanígy az idõ-
sek és a fogyatékkal élõk, mint hátrányos helyzetben lévõ/hoz-
ható társadalmi csoportok. A helyi esélyegyenlõségi program
elkészítésében kiemelkedõ szerepet vállalnak a feladatokban
érintett helyi intézmények és társadalmi szervezetek, önszerve-
zõdések: így a civil szféra társadalmi felelõsségvállalása is
hangot kaphat.

Az intézkedési terv és a program teljes körû leírása megtalál-
ható a város honlapján.

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány május 13-án
tartotta kuratóriumi ülését, melyen a tagok többek között
megtárgyalták a Közalapítvány 2012. évi mérleg és ered-
ménykimutatást, közhasznúsági jelentését is, melyet egy-
hangúan elfogadtak. Sor került a 2013. évi pályázatok kiírá-
sára is, melyek az alábbiak:

Ösztöndíj a bábolnai gyerekeknek a 2012/2013 tanévre 
A pályázatra bábolnai székhelyû társaságok és intézmé-

nyek helyi dolgozóinak gyermekei, illetve bábolnai egyéni
vállalkozók gyermekei jogosultak. A pályázónak itt az isko-
lalátogatási bizonyítvány mellé (ha kitûnõ tanuló a gyermek,
akkor a bizonyítvány másolata is szükséges) egy bank-
számlaszámot is meg kell adnia, lévén a pénzmozgás uta-
lással történik. Azok a bábolnai diákok, akik idõ közben bá-
bolnai társasággal tanulmányi szerzõdést kötnek/kötöttek,
magasabb összegû ösztöndíjban részesülhetnek a Kurató-
riumtól. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szep-
tember 27.

Támogatás az idõseknek
Idén is meghirdette a közalapítvány a Bábolna Zrt. és jog-

elõdje, valamint a Zrt-hez kapcsolódó gazdasági társasá-
gok nyugdíjasainak támogatására irányuló pályázatát. A
jogszabályok változások folytán a pályázati kiírás szövege
pontosításra került. A támogatásra jelentkezni a pályázati
ûrlap kitöltésével lehet 2013. szeptember 27-ig.

A Bábolna programjainak támogatására kiírt pályázat be-
adási határideje június 30-án lejárt. A pályázatot közzétették
a www.babolna.hu honlapon, valamint a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján.

A pályázatokkal kapcsolatos információk és a szükséges
adatlapok a www.babolna.hu oldalról tölthetõk le, vagy a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban elérhetõek. Tá-
jékoztatást a 34/568-009-es telefonszámon kaphatnak az
érdeklõdõk. Valamennyi pályázati anyag kizárólag sze-
mélyesen, vagy postai úton nyújtható be, melyekhez
jelentkezési ív lapszámunkban mellékletként is meg-
található.

ÁLLAMIGAZGATÁSI REFORM
A KORMÁNYABLAKOK MÛKÖDÉSÉVEL

EGYSZERÛBB, GYORSABB ÜGYINTÉZÉST ÍGÉRNEK

Több mint 2500 féle ügyet intézhetünk majd a kor-
mányablak szolgáltatással. A téma kapcsán június
20-án sajtótájékoztatót tartottak a tatabányai megye-
házán, ahol a közigazgatás átalakításával járó, már
egységesebb és kiszámíthatóbb ügyintézésrõl esett
szó, mely városunkban várhatóan 2014-tõl lesz elér-
hetõ. 

A nemzeti együttmûködés kormánya úgy gondolta,
mindent meg kell tenni azért, hogy az ügyfeleket a le-
hetõ legkedvezõbb, ügyfélbarát módon, lakóhelyük-
höz legközelebb szolgálja ki – hangsúlyozta dr. Sza-
bó Erika területi közigazgatásért és választásokért fe-
lelõs államtitkár a sajtótájékoztatón. Ehhez egy „egy-
ablakos” ügyintézési helyszínt építenek ki – ez a kor-
mányablak rendszer -, amit országosan minden já-
rásszékhelyen és minden olyan településen létrehoz-
nak, ahol jelenleg okmányiroda mûködik. Ez azt je-
lenti, hogy az ügyfélnek semmi mást nem kell tudnia,
mint azt, hogy lakóhelyéhez hol található a legköze-
lebbi kormányablak. Ezek tulajdonképpen egész nap
nyitva tartanak, az ügyfelek hétfõtõl péntekig reggel
nyolctól este nyolcig igénybe vehetik majd szolgálta-
tásait, adott esetben szabadságot sem kell kivenni
azért, hogy ügyet intézhessen valaki. 

Az okmányiroda is beolvad ebbe a kormányablak-
ba, mely átveszi az ügyfelek ügyintézésének felada-
tait. A mintegy hatezer-nyolcszáz ügyintézõ megfele-
lõ személyi és szakmai kompetenciával rendelkezik
majd, képzésüket a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men végzik. Dr. Szabó Erika államtitkár tájékoztatója
során kiemelte, a kormányablakokban dolgozók kép-
zése már a vége felé közeledik, õk magas szintû tu-
dással fognak rendelkezni, segíteni tudnak az ügyfél
számára a különbözõ nyomtatványok kitöltésében is.
Napi munkavégzésüket olyan informatikai rendszer
segíti, mely minden ügy kapcsán leírja, milyen okmá-
nyokra, milyen nyomtatványokra van szükség, így rit-
kábban intézett ügyek kapcsán sem léphet fel prob-
léma. 

Arról, mennyi idõt vesz majd igénybe, és miképp
bonyolódik 2500 féle ügy intézése, dr. Szabó Erika a
következõket nyilatkozta: lesznek olyan ügyek, me-
lyeket azonnal el tud intézni az ügyintézõ, viszont na-
gyon sok lesz olyan, melyet továbbítania kell a meg-
felelõ hatósághoz. Ez utóbbira mindössze 24 órája
van, ami a gyors ügyintézés egyik legfontosabb mo-
mentuma. Ez is része az országgyûlés által elfoga-
dott módosításnak, mely a hatóság ügyintézési határ-
idõt a korábbi 30 napról jövõ évtõl kezdve 21 napra
csökkentette.

A kormányablak-rendszer teljes mûködését 2014
januárjától ígérik. A próbaidõszak már bizonyította a
rendszer létjogosultságát – mondta az államtitkár -,
hiszen 2011-ben minden megyeszékhelyen és me-
gyei jogú városban kísérletként kialakították ezt az
ügyfélszolgálati helyszínt viszonylag kevés – elõször
huszonkilenc, majd hatvanhárom, július 1-jétõl pedig
már százötven ügykörrel. Méréseik alapján 95-98
százalékos volt az ügyfelek elégedettsége.

hantos
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Kétszázmillió forintot meghaladó, saját erõs beruhá-
zással rágcsálóirtó szert gyártó üzemet avatott fel a
Bábolna-Bio Kft. csütörtökön Bábolnán - tájékoztatta az
ügyvezetõ az MTI-t. 

Bajomi Dániel elmondta, az új üzemben létesített techno-
lógiával a társaság az egyik legnagyobb értékû import be-
szerzését váltja ki hazai gyártással, így valamennyi, a pia-
con értékesített rágcsálóirtó terméket saját maga képes elõ-
állítani. A gyártó gépsor a magyar Gáspár-Pack vállalat fej-
lesztésében és kivitelezésében készült el, a beruházás 4 új
és 10 közvetett munkahelyet teremt.

A Bábolna Bio jogelõdjét 1965-ben alapították a Bábolnai
Állami Gazdaság állattartó telepeinek kártevõirtása céljából.
A társaság jelenleg 151 fõnek ad munkát, 116 ember a
gyártással foglakozik, értékesítést, illetve kártevõirtó szol-
gáltatásokat 35 fõ végez. A 2012-es árbevétel elérte a 3,4 milliárd forintot, melynek fele exportból származik, többek

között Ausztráliából, Amerikából és az Európai Unió orszá-
gaiból.

A száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás akkor
vált széles körben ismertté, amikor 1971-72-ben sikeresen
végrehajtották Budapest teljes területén a patkánymentesí-
tést és ezt az állapotot azóta fenntartották. A 2012 szeptem-
berében lejárt szerzõdést nemzetközi tenderen öt évre újra
a Bábolna Bio nyerte meg.

A társaság Magyarországon az egyik legjelentõsebb köz-
egészségügyi irtószer gyártó és forgalmazó vállalattá vált,
saját analitikai és biológiai laboratóriumokkal rendelkezik. A
termékfejlesztést támogatja, hogy az újonnan kifejlesztett,
illetve a folyamatosan gyártott készítményeket a vállalat sa-
ját kártevõirtó részlege napi munkája során használja, tesz-
teli. Forrás: MTI

IPAR-VEGYIPAR-RÁGCSÁLÓIRTÁS
Bábolnán rágcsálóirtó szert gyártó üzemet avatott a Bábolna Bio Kft.

10 10 ÉVEÉVE ÍRTUKÍRTUK
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Büszke szülõk figyelték csemetéik csillogó szemeit: má-
jus 31-e ugyanis a nagyok napja volt, az óvodás évek utol-
só ünnepe az általános iskola mûvészeti termében. A Száz-

szorszép Óvoda és Bölcsõde nagycsoportosai ezen a na-
pon búcsúztak az óvodától, hiszen szeptembertõl már az
iskola padjaiban ismerkednek a világgal. Az elmúlt eszten-
dõk fontos mérföldköveire emlékeztek ekkor: az elsõ óvo-
dai napra, az elsõ cipõkötésre, vagy az elsõ óvodás kirán-
dulásra. A ballagáskor a búcsúzók is megmutattak egy sze-
letkét abból, amit az óvodában tanultak. 

Somogyiné Szabados Mariann intézményvezetõ elmond-
ta: harminc óvodás búcsúzott az óvodától az utolsó héten.
Tizennégy tanköteles korú gyermek még egy éven át élvez-
heti az óvoda védelmezõ, az iskolához képest kevésbé
embertpróbáló közegét. 

Az ünnepet hosszas készülõdés elõzi meg. A mûsor
magvát az óvodában tanult versek és dalok adták, a záró-
ünnepségen már magabiztosan álltak színpadra a gyere-
kek. A szülõk pedig büszkén vehették tudomásul: gyerme-
kük életében az iskolával egy új, hasonlóan sok szép örö-
met adó fejezet indul.  

Ebben az évben 10 éves jubileumához érkezett a szlová-
kiai Hidaskürt testvértelepülésünk óvodájával való baráti
kapcsolatunk. 2003 óta óvodás gyermekeinkkel kölcsönö-
sen ellátogatunk egymás óvodájába. A gyermekekkel meg-
ismertetjük a testvértelepülés nevezetességeit, valamint vál-
tozatos programokat szervezünk számunkra. Egyik évben,
többnyire a gyermeknapi programunkra, õk jönnek hoz-
zánk, a következõ évben mi kirándulunk hozzájuk.

Ezúttal június 14-én mi vittük nagycsoportosainkat a
hidaskürti óvodába. A gyermekek nagy izgalommal készül-
tek az útra. Ott élménygazdag programokban volt részük. A
reggeli fogadás és tízórai után a bábolnai óvodások a
hidaskürti óvodásokkal együtt birtokba vették az óvoda ud-
varát. A délelõtt folyamán azt is bemutatták gyermekeink
egymásnak, milyen dalokat, verseket ismernek. A közösen
használt anyanyelv segítette a baráti kapcsolatok kialakulá-
sát is.

Az óvoda udvarán egy nagy rendezvénysátrat emeltek
tiszteletünkre, melyben jóízûen fogyasztottuk az ebédre fõ-
zött bográcsgulyást és a sokféle finom süteményt, melyet
az ottani gyermekek szülei sütöttek. Ebéd után a Kultúrház-
ban az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében igazi mozi-
hangulatú vetítésen vettünk részt, popcornnal, szívószálas

üdítõvel. A mozizás után a kultúrház udvarán gyermeknapi
programokkal készültek a Gyök-ös fiatalok, trambulin,
ugrálóvár motoros bemutató, játszóházi tevékenységek
várták a gyermekeket.  Óvodásaink fáradhatatlan energiá-
val, sok élménnyel telve, vidáman töltötték a csaknem 2
órás hazautat. 

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

Zenés bemelegítõvel kezdõdött a gyermeknapi mulatság
a Százszorszép Óvodában, ahol bízva az égiek kegyességé-
ben, az udvarra szervezték a programokat. A visszatérõ ven-
dégelõadó: Ágoston Anita zenés mûsora megadta a vidám
alaphangulatot. Ez alkalommal ugrálóvár, fa körhinta és
egyéb nagyméretû népi játékok gyarapították az óvodai ud-
vari játékok sorát. Különleges élménnyel gyarapodtak a
gyerkõcök a rendõrség segítéségével, akik egy rendõrjár-
mûvel, szirénával és érdekességekkel varázsolták el a száj-
táti gyerekeket. 

A szülõket is bevonták a programokba és az elõzetes ké-
szülõdésbe. Idén játék- és ruhabörzét is szerveztek a koráb-
bi süteménysütõ verseny helyett, az újításnak is nagy sikere
volt. 

UTOLSÓ ÓVODAI EMLÉK: AZ OVIS BALLAGÁS

NAGYCSOPORTOSAINK HIDASKÜRTÖN

A GYERMEKEK ÜNNEPE ÓVODÁS MÓDRA

Az intézmény köszönetét fejezi ki azoknak a cégeknek, amelyek támogatást nyújtottak 
a színes gyermeknapi programok megvalósításához.



BÁBOLNAI FÓRUM 2013. július

www.btv.hu 7

“Minden nap megszûnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”

(Herakleitosz)

A Bábolnai Általános Iskolában a
ballagási és a tanévzáró ünnepélyün-
ket évek óta külön napokon tartjuk.

A ballagást megelõzõ napon nyolca-
dikosaink a reggeli órákban elköszön-
tek tanáraiktól, az iskola dolgozóitól.
Vidám mûsorral bú-
csúztak az iskolatár-
saktól, majd a bo-
londballagással foly-
tatódott a délelõtti
program. Este került
sor a szerenádra és
a bankettra.

A végzõs diákok
számára 2013. júni-
us 14-én délután 5
órakor szólalt meg
utoljára a csengõ. A
ballagási ünnepély-
re virágdíszbe öltö-
zött az iskola, búcsúzó tanulóink isko-
latársaik sorfala közt még egyszer vé-
gigjárták a jól ismert épületet.

Ezen az ünnepségen került sor a Ki-
váló Diák kitüntetés átadására, melyet
dr. Horváth Klára polgármester asz-
szony adott át Szabó Attila József vég-
zõs diáknak. Nyolcadikos tanulóink
számára véget értek az általános isko-
lás évek. Szeptembertõl középfokú in-
tézményekben folytatják tanulmányai-
kat.

A 30 továbbtanulónkból 5-en gimná-
ziumban, 15-en szakközépiskolában,
10-en pedig szakiskolában kezdik
meg az új tanévet. Tanulóink többsé-
gét az elsõ helyen megjelölt középis-
kolába vették fel. 

Sok sikert kívánunk tanulóinknak új
iskolájukban!

A tanévzáró ünnepségünket június
19-én 17 órakor tartottuk. 

Értékeltük a 2012/2013-as tanévet,
összegeztük eredményeinket. A tan-
évet 276 tanulóval kezdtük és 278 ta-
nulóval zártuk 15 (7 alsós és 8 felsõs)
tanulócsoportban. Iskolánk tanulóinak

közel harmada szor-
galmasan készül a
tanórákra, hiszen 54
diákunk kitûnõ, 24
pedig jeles tanulmá-
nyi eredménnyel
büszkélkedhet.

Sajnos 8 diákunk
számára nem zárult
le sikeresen a tanév.
Közülük négyen au-
gusztusban javító-

vizsgát tehetnek, négyen évet kell,
hogy ismételjenek.

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 tanulók eredményeit
évközbeni lapszámainkban már közöl-
tük. Szerk. megj.)

Tanulóink több alkalommal szerepel-
tek rajz pályázatokon, versenyeken, is-
kolai kiállításokon jelentek meg alkotá-
saik. A sport területén eredményesen
szerepeltünk futóversenyeken, a Bá-
bolnai Sportegyesület keretein belül a
labdarúgó és kézilabda mérkõzése-
ken. 

Az eredményes szereplések mögött
nem csak diákjaink szorgalmának, ha-
nem a felkészítõ pedagógusok kitartó
és áldozatos munkájának is óriási sze-
repe van. A tanévzárón gratuláltunk
Czinderné Francsics Judit, Vasné Hun
Judit, Kassai Éva, Hegyi Dóra,
Klincsokné Sarf Lívia, Lányi Szilvia,
Veresné Szkocsek Mária és Tóth

Zoltánné pedagógusoknak, akik szá-
mos versenyre sikeresen készítették
fel és kísérték el tanítványaikat. 

Ebben a tanévben a Bábolnai Általá-
nos Iskolában kiemelkedõ pedagógiai
munkájáért Klincsokné Sarf Lívia tanár-
nõ részesült elismerésben, melyet
Dibuszné Hauser Zsuzsanna tankerü-
leti igazgató asszony adott át a peda-
gógus napon.

Jó hangulatú programok, rendezvé-
nyek színesítették az iskolai életet:
õszköszöntõ, „Halloween party”, szín-
házlátogatások, „Ki mit tud?”, témana-
pok az egészségnevelés és a környe-
zetvédelem jegyében, játszóházi fog-
lalkozások, közös iskolai karácsony,
farsang, gyermeknap, erdei iskolai
programok, osztálykirándulások…

A tanévzáró napján polgármesteri
elismerésekre került sor. Szünstein Re-
beka 4. és Panák Zsófia 6. osztályos
tanulók a tanulmányi versenyeken való
eredményes szereplésükért részesül-
tek polgármesteri elismerésben.

Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt
sok-sok tanulónk vehetett át jutalom-
könyvet kitûnõ tanulmányi eredményé-
ért.

Megköszöntük nyugdíjba vonuló
kollégánknak, Tóth-Petrovszky Évának
több évtizedes munkáját és egyben
gratuláltunk nyugdíjazása alkalmából.

Köszönetünket fejezzük ki új fenntar-
tónknak, a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ Komáromi Tankerü-
letének, a mûködtetõ Önkormányzat-
nak, a szülõknek, SZM-tagoknak,
szponzoroknak és mindenkinek, aki
erkölcsi és anyagi támogatásával segí-
tette nevelõ - oktató munkánkat. 

Köszönjük a diákönkormányzat
munkáját és a GYÖK együttmûködé-
sét, sokat tettek iskolánk közösségi
életéért.

Az egész éves kitartó munka után el-
érkezett a nyári vakáció, a megérde-
melt pihenés ideje. Tanítványainknak
és szüleiknek, valamint kollégáimnak
jó pihenést és szép nyarat kívánok. 

Peresztegi Gáborné igazgató

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

JUBILEUMI ELISMERÉSEK
A Bábolnai Általános Iskola pedagógusai között is voltak, akik jubileumi

évet zártak. A közismert pedagógus házaspár, Veresné Szkocsek Mária és
Veres Zoltán vehetett át elismerést 30 éves tanári munkájuk eredménye-
képp.

A tanév végén az óvodában is sor került jubileumi elismerések átadására.
Szíjártóné Bojtor Katalin 30 éves, Burainé Kocsis Ildikó 25 éves munkavi-
szonyáért részesült elismerésben.

Köszönjük munkájukat és gratulálunk nekik!
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Iskolánkban
új elemként je-
lent meg a hely-
történet oktatá-
sa. Ez egyrészt
tanórákon való-
sult meg, illetve
h e l y t ö r t é n e t i
szakkör formá-
jában. A szak-
köri foglalkozá-
sokon felsõ ta-

gozatos diákok vettek részt. A tanév során eljutottunk Ász-
árra a mini skanzenbe, illetve a mellette lévõ tájházba. Cé-
lunk a tájegység  régi lakóházainak, építészeti jellegzetes-

ségeinek megismerése volt. Bejártunk sok bábolnai hely-
színt is az év során. Így megismertük a Lobkovitzi-erdõ tör-
ténetét egy kellemes túra keretében. Böröcz Ferenc  úr ve-
zetésével  felkerestük a régi temetõ nevezetes sírjait, egy
másik alkalommal Asbóth Zsolt mesélt a múzeumban Bá-
bolna múltjáról. Filmeket néztünk, könyvtárban kutattunk. A
szakkör zárásaként a 10 éve város Bábolna rendezvényso-
rozathoz kapcsolódva helytörténeti vetélkedõt szerveztünk.
Játékos feladatok megoldásával adtak számot a diákok a
tanév során megszerzett tudásukról. A résztvevõket  pol-
gármester asszony pólóval jutalmazta.

Tevékeny, eredményes évet zártunk, diákjaink sok hasz-
nos , érdekes ismeretet szereztek szûkebb hazájuk múltjá-
ról, jelenérõl.

Veresné Szkocsek Mária

ERDEI ISKOLÁBAN
JÁRTUNK

Ebben a tanévben is megszerveztük a 7. a
osztály három napos erdei iskoláját. Ezúttal
Székesfehérvár – Agárd – Pákozd – Velence
volt az úticél. Június 5-én vonattal érkeztünk
Székesfehérvárra, ahol a város nevezetes-
ségeivel ismerkedtünk: Bory-vár, Romkert,
Országalma, Patikamúzeum, hogy csak a
legérdekesebbeket emeljem ki. Másnap is-
mét vonatra szálltunk és Agárdra utaztunk, a
Velencei-tóhoz. Innen hajóval mentünk a
Szúnyog-szigetre,  majd egy jó kis gyalogtú-
ra után megérkeztünk a pákozdi emlékhely-
re. Itt nemcsak a pákozdi csata eseményeit
követhettük nyomon, hanem  láthattunk vi-
lágháborús lövészárkot, tiszti bunkert, meg-
ismerhettük a mai békefenntartók tevékeny-
ségét. 

A szabadidõt is hasznosan töltöttük, hi-
szen vidám verssel, jelenetekkel örökítettük
meg az eseményeket. Izgalmas éjszakai tú-
rán próbálhatta ki mindenki önmagát, bizo-
nyíthatta bátorságát. Ellátogattunk Velencé-
re is, ahol egy kellemes fürdõzéssel zártuk
programunkat.

Sok új ismerettel  és még több élménnyel
gazdagodva  érkeztünk haza. Köszönjük a
támogatást a Bábolnáért Közalapítványnak
és az Iskolánkért Alapítványnak.

Veresné  Szkocsek Mária

Csak a nyomod hagyd az erdõben, és csak az
emlékeidet vidd magaddal!

Ez a gondolat le-
hetne a mottója erdei
iskolai programsoro-
zatunknak, hiszen a
Bakony élõvilágának,
szociokulturális kör-
nyezetének megis-
merésére indultunk.

Elsõ állomásunk
Bakonybél volt, ahol
a Pannon Csillagda
csillagászati és ûrku-
tatási kiállításának
megtekintése után a
modern 3D-s planetá-
riumban kozmikus
utazáson vettünk
részt. Utána nagyot sétáltunk a Borostyán-kút kápolna környékén. Szállá-
sunk az Öreg-Bakony legszebb részén, Vinyén volt. 

Második napunkon a Cuha-völgyi barlangok felfedezésére indultunk
(Likas kõ, Remete barlang, Ördögrét). Igazi kalandtúrán vettünk részt, hi-
szen a felázott erdei talajon, a meredek sziklaszirteken, patakon át veze-
tett a tanösvény. A próbát mindenki teljesítette (igaz, a legtöbben sárosan,
vizesen)!

A harmadik napon, a méhészeti bemutatón, ismertetõt hallottunk a mé-
hek életérõl, a méz kedvezõ élettani hatásairól. Megvizsgáltuk a kap-
tárakat is.

Valóban csak az emlékeinket hoztuk haza: a csodás, nyugodt világ, a
kristálytiszta levegõ, a csörgedezõ patak, a csillagos ég emlékét.

Patakiné Rezsek Gabriella és a 4. b osztályos tanulók

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÕ
Májusban az édesanyák, a ballagók és a gyerekek  kö-

szöntése után a pedagógusok következnek a sorban. Május
29-én verssel és hegedûszóval kezdõdött az idei pedagó-
gus napi köszöntés városunkban az általános iskola falai
közt. 

A Klebersberg Intéményfenntartó Központ részérõl a ko-
máromi tankerület vezetõje, Dibuszné Hauser Zsuzsanna
mondta el ünnepi gondolatait. Klincsokné Sarf Lívia ez alka-
lommal oklevelet vehetett át a Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ komáromi tankerületének vezetõjétõl kiemel-
kedõ munkája elismeréseként. Dr. Horváth Klára polgármes-
ter egy-egy szál virággal köszönte meg a pedagógusok ál-
dozatos nevelõi, oktatói munkáját, melybõl a településen
élõ gyerekek, fiatalok kamatoztatnak. 

HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR, HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ
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Ragyogó napsütésben az Idõsek Klubjának hûst adó fái
alatt, már megújult környezetben piknikeztek a szépkorúak.
A június 20-ai kerti partin dr. Horváth Klára polgármester is
megjelent, hogy együtt legyen a jó hangulatú társasággal.

Miután Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ köszöntöt-
te az asztaltársaságot, a klub tagjai falatozásba kezdtek: így
gyorsan el is fogyott a rekkenõ hõségben fõtt bográcsétel.
A kerti piknik egyfajta örömteli ünneplés is volt, hiszen az el-
múlt idõszakban megszépült a klub környezete az önkor-
mányzat, a helyi vállalkozások anyagi támogatása és az
egyéb felajánlások jóvoltából.

Az intézményvezetõ a dicséretes fejlesztések elõzménye-
irõl is beszámolt. Az ötletgazda Agócsné Erdõsi Andrea
volt, aki úgy vélte, a helyi vállalkozók közül többen akad-
nak, akik támogatásra méltónak találják az idõseket szolgá-
ló fejlesztéseket, miután saját pénzügyi kereteikkel nem
tudnak mindent megvalósítani. Megkeresésük olyannyira
sikerrel járt, hogy számos vágyuk vált valóra: így tudtak par-
kosítani, az ablakokra új függönyöket varrni, hintaágyakat
szereztek be a komfortos pihenés érdekében. 

A klub környezetének szépítésébõl a nyugdíjasok is kivet-
ték a részüket: függönyt szabtak és varrtak, virágokat és
cserjéket ültettek. A jó hangulatban telt kerti piknikre sem
érkeztek üres kézzel: jó szokásuknak és ügyes sütõtudo-
mányuknak köszönhetõen a terített asztalra sós és édes sü-
temények is kerültek.

Az asszonyok sosem unatkoznak, szorgalmukat mutatja
az is, hogy a klub udvarán konyhakertet mûvelnek, melynek
megtermelt javaiból több alkalommal tudtak fõzni. 

Berkesné Szûcs Ágnes reményei szerint a nyáron grillez-
nek is majd, és készülnek a szolnoki strandpartira is: már
gyakorolják a fellépésre szánt dalokat és táncokat is.

Az Idõsek Klubja köszönetét fejezi ki támogatóinak,
akik: Koppendorfer Tamás, Bernáth Tibor, Peresztegi Gá-
bor, Szabó Ferenc, Budai László, Ódor Vince, Kovács Fe-
renc (Gazdabolt), Lukáts Orsolya (Flabélos), Halgass Mi-
hály, Zsohár József, Kiss Lajos, Szilágyi László és Nagy
Károly.

ÖRÖMVARRÁS A SZABADBAN
A kötés és varrás általában egy kényelmes fotelhez kap-

csolható szabadidõs elfoglaltság. Legfõképpen a  lányok,
asszonyok egyik kedvenc idõtöltése. Mivel a szoba falai el-
zárják egymástól a hasonló kedvtelésnek hódoló hölgye-
ket, így jó kezdeményezésnek bizonyult a nemzetközileg is
elismert szabadban varrás napja.

Bábolnán is hagyománnyá vált a franciák által meghono-
sított szabadban varrás napja, melyre városunkban június
15-én került sor a Kézimunka Szakkör kezdeményezésére.
Az alkalom célja, hogy az alkotások jó
hangulatban és jó társaságban szüles-
senek, legfõképpen a szabad ég alatt
– hangoztatta Szabó Lászlóné szak-
körvezetõ, aki maga is szívesen alkot
a szabadban és harmadik esztendeje
szervezi ezt az alkalmat.

Vendégeik ezúttal is a Tatabányai
Baráti Kör tagjai voltak, évek óta tartó
barátságukat tûvel és cérnával kötöt-
ték. 

Mint elmondták, az utca zaja sem zavaró számukra, leg-
feljebb az elöltéseket kijavítják. Így azonban bárki belelátha-
tott a hétköznapokon ûzött kedvtelésbe. 

Szabó Lászlóné arról is gondoskodik, hogy mindig új ta-
nulnivalóval lássa el a szakkör tagjait. Ezúttal  az alkotásnak
egy kihajtogatós, ragasztós minta adta az alapot. A szak-
körvezetõ már az utánpótlásról is igyekszik gondoskodni,
így unokáját is elhozta, aki ugyancsak örömmel szorgosko-
dott.

Mint megtudtuk, a tagság az utóbbi idõben nemigen vál-
tozott, kitartóan alkotnak, akárcsak a tatabányai partner-

szervezetük egy lelkes tagja: Kerekes
Istvánné, aki hét éve alkot, foglalkozik
foltvarrással a klub berkeiben. Tavaly a
999 különbözõ hatszögekbõl álló takaró-
ját öltögette, ami - elmondása szerint –
azóta már elkészült, alkotókedve azóta
sem lohadt. 

Az sem feledhetõ, hogy gyakran textil-
mûvészetet idézõ használati tárgyak szü-
letnek a szakkörösök keze által, alkotá-
saik nemcsak szépek, de hasznosak is.

SZÉPKORÚAK KEDVESSÉGE
AZ ÓVODÁBAN

Már hagyomány, hogy Idõsek napján az óvodások
kedveskednek a szépkorúaknak, gyermeknapon ez ép-
pen fordítva történt: a nyugdíjasok látogattak az óvodá-
ba. Az Idõsek Klubjának asszonyai versekkel készültek,
valamint egy mesejátékot is elõadtak a gyerekek örömé-
re. Morovicz Józsefné az szépkorúak nevében édessé-
gekkel lepte meg az aprók közösségét a gyermeknap al-
kalmából. 

SZORGOS NAPOK UTÁN PIHENÉS A PIKNIKEN
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A májusi búcsúzást követõen komoly felkészülésbe kezdtek a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium végzõs diákjai. Június vé-
gén számot kellett adni itt megszerzett szakmai tudásukról elméleti és gyakorla-
ti szinten.

Körmendi Csaba igazgatótól megtudtuk, úgynevezett moduláris rendszerben
vizsgáztak a végzõsök, ami azt jelenti, hogy négy modulból adtak számot a ta-
nulók: lovaglásból, fogathajtásból, gondozásból és tenyésztésbõl. Ezek mind-
egyikébõl vannak gyakorlati és elméleti részek. A gyakorlati résznél természete-
sen lovagolni, fogatot hajtani kellett, a lóápolással, gondozással, tenyésztéssel
kapcsolatos feladatokat végrehajtani, melyeket tanulmányaik során már elsajátí-
tottak. 

Az iskola igazgatója a vizsgaeredményeket érintve elmondta, úgy tûnik, a di-
ákok a gyakorlati részbõl felkészültebbek inkább, sokkal gyakorlatiasabbak, az
elméleti részeknél kell egy picit erõsíteni a tanulók tudásszintjét. Hangsúlyozta,
hogy a lovásztanulók késõbbi munkája során az a fontos, gyakorlatban miként
tudják ellátni feladatukat, természetesen az elméleti háttér nélkül mindez elkép-

zelhetetlen. A gyakorlati vizsgák
helyszíne hagyományosan a
Ménesbirtok volt, amely kitûnõ
szakmai lehetõségeket nyújtott
mind év közben, mind pedig a
szakmai megmérettetés során.
Nélkülük elképzelhetetlen lenne
Bábolnán a lovásztanulók képzé-
se, vizsgáztatása.

A vizsgaeredmények egészen
jól alakultak. A lótartó és lóte-
nyésztõ nappali rendszerû kép-
zésben 39 tanuló vizsgázott, kö-
zülük 35-en tettek sikeres szakké-
pesítõ vizsgát, négyen rész-szak-
képesítést szereztek lóápolásból,

átlaguk 3,37 volt. Két fõ tett iskolarendszeren kívüli lótartó és lótenyésztõ vizsgát,
az õ átlaguk 4,00 volt. 

A vizsgákkal azonban még nem ér véget a bábolnai lovasiskola tevékenysé-
ge. A korábbi évek hagyományaihoz híven lovastábort szerveznek július 15-tõl,
ahová az ország különbözõ részeirõl érkeznek majd a lovaglás szerelmesei.
Vannak olyanok, akik már visszatérõ táborozók, de sokan jönnek majd azok kö-
zül, akik szeptembertõl az iskola kilencedikes tanulói lesznek, számukra amo-
lyan „gólyatábor” jelleget ölt majd ez az egy hét.

SZAKMAI VIZSGÁK A LOVASIKOLÁBAN “A PAPSZENTELÉS
NAGY ISTENI ÁLDÁS”
Három papot és három diakónust

szentelt fel Pápai Lajos megyés püs-
pök június 21-én.

A zsúfolásig megtelt gyõri Baziliká-
ban a szentelés a több évszázados li-
turgikus hagyomány szerint történt. A
felszentelés püspöki kézrátétellel,
szentelési imádsággal folytatódott. A
megyés püspök alázatra, engedel-
mességre bíztatta õket, valamint arra,
hogy járjanak élen a szeretetben. A fel-
emelõ ünnepi alkalom közös szentmi-
sével zárult.

Külön öröm a bábolnai katolikus
egyházközségnek, hogy az egyik fel-
szentelt pap: Mészáros Miklós ácsi
születésû, aki már többször részt vett a
szentmiséinken, mint diakónus.

Több bábolnai hívõ vett részt mind a
papszentelésen, mind a június 22-én
Ácson, a katolikus templomban a már
felszentelt újmisés Atya elsõ szentmi-
séjén, ahol Pápai Lajos megyés püs-
pök is jelen volt. Szeretetteljes volt az
újmisés atya felköszöntése csakúgy,
mint az atya megható köszönete, amit
fõképpen a megyés püspökhöz, szü-
lõkhöz, tanárokhoz, atyákhoz, diáktár-
sakhoz intézett. Természetesen, ki-
emelte Varga Imre plébánosunk segít-
ségét is. A szentmise az atya áldásával
zárult.

Június 23-án a bábolnai katolikus
templomban tartotta Mészáros Miklós
fõtisztelendõ második szentmiséjét.
Köszöntötte õt Gombolai István, egy-
házközségünk elnöke, Gergely
Lajosné sekrestyés, valamint Bognár
Lilla ministráns, aki a bábolnai katoli-
kus egyházközség nevében adta át
ajándékát. A papi hivatáshoz vala-
mennyien Isten áldását kérték, Mészá-
ros Miklós új misés atya jelmondatá-
val: „Ne félj, mert Én veled vagyok!” A
szentmise szintén az atya áldásával
zárult. 

A liturgiák ünnepélyesebb és mé-
lyebb átélését köszönhetjük Bartal Éva
bábolnai kántornak, valamint az al-
másfüzitõi énekkarnak Horváth
Istvánné vezetésével.

Igaz, hogy városunkban idén csak
egyetlen elsõáldozónk volt, de az egy-
házközségünkben a papszentelés
nagy ISTENI ÁLDÁS, ez az esemény
még több hívõ embert érint meg.
Imádkozzunk, hogy még több pappal,
még több igaz hívõ kereszténnyel gya-
rapodjon egyházunk.

A háromnapos ünnepi sorozatért há-
lát adunk az Istennek, s áldását kérjük
Mészáros Miklós Atyára, hogy munká-
jával még több elsõáldozás, bérmálás,
esküvõ, keresztelés legyen egyhá-
zunkban.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS ELÕTT
A város vezetõinek eltökélt szándéka szerint takarékosabb szemlélettel te-

kintenek a jövõbe, amit az energia megtakarítást célzó felújításokkal igyekez-
nek elérni. A küszöbön álló korszerûsítések elõkészítése tulajdonképpen már
2012-ben megkezdõdött, elsõ lépésként a város valamennyi intézményét fel-
mérték, mely alapján idén januárban már benyújtotta pályázatát a város a
KEOP kiírásra. Márciusban a Bricoll Kft.-vel ismételten készültek energetikai
korszerûsítésre szolgáló felmérések, melybõl összeállt a döntés elõkészítõ ta-
nulmány és mûszaki leírás. Az intézkedés oka, hogy a bábolnai intézmények
fûtéskorszerûsítésre szorulnak, az épületek kazánjai mindenhol elavultak,
ami rendkívül magas gázszámlákat eredményez.

A felújításokról kiírt közbeszerzési pályázat nyertesérõl várhatóan júliusban
döntenek a képviselõk. A munkálatok a szerzõdéskötések után megkezdõd-
hetnek, az iskolában már nyáron. De megtörténik  a polgármesteri hivatal, az
Öregek Napközi Otthona, a könyvtár, az óvoda és bölcsõde felújítása, és
ezen túlmenõen a sportcsarnok, valamint a Szabadidõközpont energiaracio-
nalizáló felújítása is megvalósulhat még ebben az esztendõben. Ez utóbbi
három intézmény esetén jelentõs költségeket igénylõ beruházásról van szó.
A város költségvetési összesítése alapján az óvoda és bölcsõde munkálatai
több, mint 25 millió forintba, az iskola és sportcsarnok épületeinek munkái
mintegy 30 millió forintba, a Szabadidõközpont átfogó korszerûsítése – mely
vizesblokkok, a légtechnikai és elektromos rendszer felújítását is tartalmazza
– több mint 100 millió forintba kerülhet.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gazdasági épület bõvítése, információs technológiafejlesztés
és eszközbeszerzés a bábolnai S & S Skuba és Soós Kft-nél
2012. december 12.

A vállalkozást 2006. június 5-én alapították belföldi tulajdonosok, ezt meg-
elõzõen a vállalkozás vezetõje egyéni vállalkozóként végezte a Kft. jelenlegi
tevékenységét.  Az S&S Kft legfontosabb tevékenységi körei: villamos kap-
csolószekrények gyártása, villanyszerelés, javítás, villamossági rendszerek
és villamossági vezérlõegységek karbantartása, szervizelése. 
A fejlesztés során beszerzésre került 1 db elektromotoros hidraulikus húzó-
prés készlet. Beszerzésre került továbbá információs-technológia fejlesztés
keretén belül 1 db komplett számítógép, 1 db LG TFT monitor, 1 db HP
LaserJet nyomtató, valamint 1 db Microsoft Windows operációs rendszer és
1 db Microsoft Office 2010 Home and Business HUN szoftver. 
A projekt során megítélt vissza nem térítendõ támogatással és hitellel sike-
rült egy új, korszerûbb, jobb munkakörülményeket biztosító gazdasági épü-
letet is bõvíteni és felújítani.
A nyertes pályázat segítségével végrehajtott fejlesztés eredményeként jelen-
tõsen javult valamint hatékonyabbá, versenyképesebbé vált a munkavég-
zés, emelkedett a munka minõségi színvonala.

S&S Skuba és Soós Kft.
Cím: 2943 Bábolna, Wesselényi M. u. 60.
E-mail: skubaistvan@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az S & S Skuba és Soós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2,7 millió forin-
tot meghaladó visszatérítendõ és ugyanennyi vissza nem térítendõ
támogatásban részesült a "Mikrovállalkozások fejlesztése" címû
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 6 millió forintot
meghaladó összköltségvetésû beruházásból gazdasági épület bõvítése,
információs technológiafejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg.

T Á J É K O Z T A T Ó
A Bábolna „Shagya” Közhasznú Alapítvány
(2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) kuratóriuma a
2012. évi közhasznú egyszerûsített beszámolót
és közhasznúsági mellékletét a Felügyelõ
Bizottság jelentését követõen elfogadta.

Az Alapítvány 2012. évi összes bevétele 95.704
eFt, összes ráfordítása 95.167 eFt, a tárgyévi
közhasznú eredménye 537 eFt volt.

Vida Gyuláné kuratóriumi elnök

2012. augusztus 23–31.
BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

MÛVÉSZETI TERME
Bábolna Város 
Önkormányzata
szervezésében
a hét folyamán 
festõmûvészek

készítenek
alkotásokat, 

akik „munka” közben 
meglátogathatók. 

Információ:
Helyes Jenõ festõmûvész - 20/256-0005

Török Sándor -  20/430-0703

A biztonsági szakma egyik jeles képviselõje.
Az S-Group cégcsoport elsõ vállalkozása
1993-ban alakult azzal a céllal, hogy a gaz-
dasági élet szereplõi számára személyi- és
vagyonbiztonságot nyújtson.
Az akkor még fiatal vagyonvédelmi szakma
egyik úttörõje volt, hisz abban az idõben
szereztek a civilbiztonság területén szakmai
és gyakorlati tapasztalatot a magánbizton-
sági vállalkozások.
Az S-Group cégcsoport zászlós hajója, a
vas megyei székhelyû Sárvári Security
Service Kft., mely a Nyugat-Dunántúli Régió
piacvezetõ biztonsági vállalkozása.
A cégcsoport fejlõdése során az ipari biz-
tonság területére koncentrált, hogy
nemzetközi színvonalon szolgálja ki a
Magyarországon mûködõ multinacionális
vállalatokat.
Az évek során az ipari biztonság, logisztikai
biztonság, biztonságtechnikai rendszerek
és facility management területén jelentõs
fejlesztéseket hajtott végre.
Olyan folyamatok és speciális biztonsági
rendszerek kerültek kidolgozásra, melyeket
a cégcsoport kizárólagosan értékesít a
magyar piacon. Egyedi fejlesztéseink a
sokrétû felhasználási lehetõséget nyújtó
Guard System (GS) és a Secret Guard
Vision System (SGVS).
A cég állami megrendelései az árbevétel
3%-át teszik ki, további partnereink elsõsor-
ban nagyvállalatok, kis- és mikrovállalkozá-
sok, valamint lakossági ügyfelek.
A cégcsoport 2013-ban célul tûzte ki az új
technológiák és rendszerek fejlesztését és
piacvezetõ szerepének további erõsítését.

A beszámoló fõbb adatai (ezer Ft-ban)

Befektetett eszközök 25.959

Forgó eszközök 7.102

Aktív idõbeli elhatárolások -

Eszközök összesen 33.061

Saját tõke 30.963

Kötelezettségek 304

Passzív idõbeli elhatárolások 1.794

Források összesen 33.061
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IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó!
Irodalmi rovatunkban folytatjuk bábolnai alkotók verseinek közzétételét. A mûvek  a

várossá válás 10. évfordulója kapcsán születtek.
Veresné Szkocsek Mária

Felnõtt kategória

Tóthné Rozmán Anita:

Boldog születésnapot,
Bábolna

Leérkezvén Ács felõl a dombról sebesen,
Elém tárul Bábolna képe oly kedvesen.
Mint egy bölcsõben nyugvó gyermeket,
Úgy ringatja a jótét lelkeket.

Szemet gyönyörködtet a szép, virágos környezet.
A csodás illatok bebalzsamozzák szívemet.
Ha nemcsak szemünkkel, de szívünkkel is látunk,
Rájöhetünk, van miért Bábolnán emelt fõvel járnunk.

Szép örökség ez nekünk, melyet ápolnunk hálás feladat.
Téged kérlek ,Istenem, áldd meg drága lakosaidat!
Legyen részünk még sok-sok örömben, büszkeségben,
Hisz oly sok híres pej van ménesünkben.

Add még, Urunk, hogy a felnövekvõ nemzedék erõs, kitartó legyen!
S mindamellett szíve és értelme is a helyén gyökerezzen!
E szép évforduló a nagyvilág zajában csupán egy morzsa,
De ha összefogunk, annál boldogabb lehet kis városunk sorsa.

Isten éltessen téged,Bábolna, nagyon soká, kérlek!
Kívánom, hogy együtt élhessünk meg még sok-sok 10 évet!

Posztumusz versek

Szkocsek József:
Téli séta 

az arborétumban
Keskeny, kanyargós sétautak
kaviccsal megterítve,
a színek azok megfakultak,
fák állnak levetkõzve.
Platán, nyír, bükk, hárs, szomorúfûz,
mind-mind csupaszon áll, vár
az új tavaszra, mely rügyet fûz
az ágaikra. Egy pár
galamb fázósan, borzolt tollal
ül a lombtalan ágon,
játszik a szél a papsipkákkal
a piros kecskerágón.
Színes bogyójú, szúrós bokrok,
mint a mirtusz, csillogók,
bár az idõvel ti dacoltok,
lehullnak már a bogyók.
Csak a fenyõk, cédrusok, tuják
õrzik a harmóniát,
mint tavasszal, oly zöldek, buják,
szívükön meleg fut át.

Bábolna, 1983.

KÖNYVAJÁNLÓ
Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (International

Board on Books for Young People, Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szekciója Tasnádi István

A kõmajmok háza címû könyvének ítélte.

Sokan gondolhatták úgy, hogy
Tasnádi István egyszer csak berob-
ban az ifjúsági irodalomba is.
Valójában minden adott volt ehhez.
Bár nem elsõsorban prózaíróként
tartják számon, egy pillanatig sem
volt kétséges, hogy ez a mûnem is jól
áll majd neki. A kaland, a cselek-
ményesség, amely kötelezõ elem e
korosztály könyveinél eleve jellemzõ
rá, ahogy a szellemesség, az
ötletesség és a gazdag fantázia is. 

De legalább ilyen fontos az a prob-
lémaérzékenység is, amelyrõl szín-
padi mûvek esetében már többször
tanúbizonyságot tett a szerzõ.

A Kõmajmok háza az említett írói
erények mindegyikének példája. Izgalmas, helyenként
krimiszerû feszültséggel, titokzatossággal. Ötletes, ahogy
az apa és a fiú története párhuzamosan fut, majd
összekapcsolódik, ráadásul a regény így egyszerre lesz

nagyon mai, modern, ugyanakkor retró is, hitelesen
megidézve a még piros nyakkendõs, de már csavarós
fagyis, poptarisznyás, “birodalom visszavágos” nyolcvanas
évek összehasonlíthatatlan légkörét.

Megvan az a fantasztikum és titokzatosság, amelyre
manapság különösen nagy igénye van a fiatalabb olvasók-
nak. Ráadásul a néhol már-már fantasyszerû motívumok jól
illeszkednek a 21. századi magyar helyszínbe, a “kõmaj-
mok háza” miliõjébe.

Finom az átmenet a meseszerûbõl a reálisba, a szerzõ
nem rombolja le a mítoszt, a fikciós világot, inkább csak
esélyt ad arra, hogy a két lábbal a földön álló fölnõttek vagy
gyerekek is megérthessék, élvezhessék a történetet. 

Évek, lassan már évtizedek óta panaszkodunk, hogy
“haldoklik” a magyar kamaszregény. Amíg Anne Fine,
Christine Nöstlinger, Lois Lowry vagy épp Janne Teller mert
a legérzékenyebb korosztály legkomolyabb gondjairól,
kérdéseirõl írni, addig nálunk mintha még mindig tabutéma
lenne a drog- vagy alkoholfüggõség, az elvált szülõk, a
börtön utáni újrakezdés vagy épp az internetes hecckam-
pány témája.

Tasnádi István könyve e tekintetben is példát mutatott.
Hõsei igazi mélységeket járnak be, nagyon is reális gon-
dokkal küzdve, hogy aztán fantasztikus élmények után
megtisztulva kezdhessék újra a valódi világban. Ahol a kõ-
majmoknak nincs varázsereje A kõmajmok házának annál
inkább. Forrás: www.ibby.hu

A gyerekeknek jó olvasást kívánunk!

(Herbszt László 
illusztrációival,

Pozsonyi Pagony)
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Dr. Nagy Lehel Csaba orvos-igazgató, majd dr.
Horváth Klára polgármester is köszöntötte az
egészségügyi dolgozókat június 20-án a Kardirex
Egészségügyi Központban a Semmelweiss nap
alkalmából. Ez az esztendõ az egészségügyet
sem kímélte a változások tekintetében, dr. Nagy
Lehel Csaba úgy fogalmazott: örömteli, hogy ön-
kormányzati fenntartásban marad a rendelõ, mely
még néhány hónappal korábban kétséges volt.
Nagy kõ esett le az orvos-igazgató szívérõl, ami-
kor megtudta, hogy az önálló rendelõintézetek ál-
lami fenntartásba vételét elvetette  a kormány. Ez
volt ugyanis a legtöbb település akarata.

Az orvos-igazgató és munkatársai is üdvözítették a
jó hírt, mert átgondolva a lehetõségeiket számos bi-
zonytalanságot tartogatott volna számukra az új
helyzet. 

Dr. Nagy Lehel Csaba elmondása szerint a bábolnai ön-
kormányzat támogató segítsége és évi hozzájárulása mel-
lett fenntarthatóak a helyi rendelõintézet szakellátásai a bo-
nyolult finanszírozási rendszerben is. 

A sokat emlegetett béremelés ugyan nem érinti a helyie-
ket, de a Semmelweis nap mégiscsak az ünneplésrõl szól,

ennek tettek eleget az egészségügyben tevékenykedõk is
ez alkalommal. Két, hosszú ideje az egészségügyben dol-
gozó munkatárs tevékenységét ismerték el: Varga Judit
asszisztens 15 éves, és dr. Jankó Miklós háziorvos 45 éves,
az egészségügyben eltöltött munkaviszonya után fogadhat-
ta az orvos-igazgató és a polgármester gratulációját.

A Magyar Országgyûlés 2010-ben hozott törvényi ala-
pot arra, hogy kifejezze a nemzeti összetartozás mellet-
ti tanúságtételét, június 4-ét az elsõ világháborút ma-
gyar részrõl lezáró trianoni békediktátum aláírásának
napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.

„Elválaszthattak, de szét nem választhatnak” - ez volt a
mottója az összetartozás napja alkalmából, a Rákóczi Szö-
vetség bábolnai szervezete által életre keltett megemléke-
zésnek, ahol dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra a szövet-
ségi ügyvivõje köszöntötte a megjelenteket, köztük a térség
és a település közéleti személyiségeit is. 

Az Összetartozás Emlékmûvénél a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. támogatásával megtartott ünnepségen
közremûködtek a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ

Iskola és Kollégium növendékei, majd beszédet mondott dr.
Faragó István a szövetség helyi elnöke. Kiemelte, hogy
„minden magyar felelõs minden magyarért”, mindenki fele-
lõs a tisztesség hímporáért, azért az akadály tartóoszlopai-
ról az életben csak egyszer lebillenthetõ lécért, amely fölött
az erkölcs, az odaadás, a tisztesség és a becsület kezdõ-
dik, alatta pedig a hazugság, az önzés és a bûn.”

A visszaemlékezéshez elegendõ maga a rendezvény
helyszíne, mely emlékmûvet a trianoni békediktátum kilenc-
venedik évfordulójára állíttatott közadakozásból a Rákóczi
Szövetség helyi szervezete azzal az üzenettel, hogy a tria-
noni döntés nyomán meghúzódó gyászon túl legyen vala-
mi, ami a kilencven év után is megmaradt, a határon túl re-
kedt, kisebbségi sorsba szorult magyar közösségre irányít-
ja a figyelmet. A szövetség eltökélt célkitûzése, hogy az

anyaországi és a külhonban élõ magyarok közt hidat
építsen, szolidaritását minden eszközzel kifejezze fe-
léjük.

A helyi szervezet az országhatáron túl élõ magya-
rok körében is ápolja kapcsolatait: egy irány
Zoboralja térsége, ahol a legutolsó egy tömbben élõ
elszigetelt magyarság él, Kárpátalján Aknaszlatiná-
val cserediák-programot tartanak fenn, évente pedig
legalább egy alkalommal rendeznek olyan ese-
ményt, melyen külhonban élõ hagyományõrzõk tud-
nak bemutatkozni a bábolnai közösségnek. Tagjaik
rendszeresen járnak a csíksomlyói búcsúra, baráti
szálakat ápolnak a külhoni magyarsággal.

Június 24-én ismét ellátogattak Zoboraljára, a
Gímesi Alapiskola Magyar Tagozatának évzáró ün-
nepségére is, ahol átadták az „Év Diákja” kitüntetést
egy ezüstmedál kíséretében a legjobban teljesítõ
végzõs magyar diáknak. Ezen a találkozón ismét a
közösségi szálakat erõsítõ beszélgetéssel zárult a
program.

ÉRTÉKELÉS ÉS JUTALMAZÁS SEMMELWEIS NAPON

EMLÉKNAP: KAPOCS A MAGYARSÁG SZÁMÁRA
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NYÁRI MUZSIKASZÓ A FILAGÓRIÁBAN
Második alkalommal szólt a muzsika a filagóriában a Fül-

ke Zenei Egyesület jóvoltából június 22-én a városközpont-
ban. Ez a formáció egyébként már nem elõször járt Bábol-
nán, a gyerekeknek korábban a Kukorica Fesztiválon és az
1956. október 23-ai nemzeti megemlékezéskor is megmu-
tathatta magát. Török Sándor, a program szervezõje el-
mondta: a filagóriában szóló muzsikaszó egyfajta háttérze-
ne, mely felpezsdíti egy kicsit a várost. Ez alkalomnak a
nyári rekkenõ hõség nem kedvezett, hiszen sokan inkább a
strandokon kerestek kikapcsolódást. Az idei jubileumi esz-
tendõ rendezvénysorozatába is illeszkedõ kezdeményezés
a különbözõ ízléssel bíró közönség szórakozási lehetõsé-
geit bõvíti minden egyes filagória-koncerttel, melyben ezút-
tal megzenésített verseket hallhattak a bábolnaiak. A folyta-
tás már egy visszatérõ eseményt ígér a Bábolnai Arboré-
tumban: augusztus 19-én ismét fáklyák világítják meg a vá-
ros parkját: a ,,Zenélõ arborétummal’’.

ÉPÍTKEZÉS KÖZBEN KERÜLT ELÕ
A SZOVJET „SZÜKSÉGBOMBA” 

Bombát találtak településünkön, a Csikótelepi úton, egy
családi háznál. A robbanószerkezet a háznál lévõ építkezés
földmunkái során került elõ. A Magyar Honvédség tûzsze-
rész ügyelete a bejelentést követõen intézkedett: a tûzsze-
részek kiérkeztek Bábolnára. 

Szendrõdi Péter százados elmondta, a bomba egy nyolc
kilogrammos, második világháborúban bevetett „szükség-
bomba”, melyet korábban tüzérségi repeszgránátból rög-
tönzött megoldásokkal alakítottak ki: szárnyakat hegesztet-
tek rá, és egy bombaként alkalmazható gyújtószerkezettel
szerelték fel, hogy harceszközként használhassák azt. A
bombát repülõgépbõl vetették. A gyújtószerkezet nem mû-
ködött becsapódáskor, ezért találhatta meg épen a családi
ház tulajdonosa a bizarr „kerti szerszámot”. 

Önmagától az eszköz nem robbant volna, a gyújtószer-
kezet biztosított állapotban pihent a földben, de nem volt ki-
emelten veszélyes az eszköz, tudatta a százados, aki azt is
hozzátette a bombát a tûzszerészek elszállítás után meg-
semmisítették.

Bábolna Város Önkormányzata 
és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 

szeretettel várja 
a természetet és zenét kedvelõket
2013. augusztus 19-én 20 órától

a Bábolnai Arborétumba.
A látogatók esti séta közben az arborétum területén,

több helyszínen hallgathatnak zenét. 
A meghívott zenészek klasszikus és modern mûfajú,

valamint népzenei dallamokkal 
szórakoztatják a közönséget az est folyamán.

A belépés díjtalan!
A programot a Vértesi Erdõ Zrt. támogatja

A jogsegélyszol-
gálat a munkajog,
a társadalombizto-
sítás, a társasági
és cégjog, a köz-
igazgatási jog és a
családjog terüle-
tén ad tanácsot az
alapoktól egészen
az iratszerkeszté-
sig. Célcsoportjá-

ba tartoznak különösen a munkanélküliek, munkát keresõk,
a pályakezdõk, az 50 év felettiek, a kismamák, a vállalkozni
szándékozók.

Közép-Dunántúlon a projektet a Magyar Iparszövetség és
konzorciumi partnere, a Liga Szakszervezetek valósítják
meg európai uniós támogatással, összesen 18 településen
mûködtetve irodát. Bábolnán június 1-jétõl a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ épületében – Zrínyi u. 15. – érhetõ el
a szolgáltatás. Dr. Jankóné dr. Bencze Rozália ügyvéd vár-
ja az érdeklõdõket szerdánként 13 és 15 óra között.

A szolgáltatás a személyes ügyfélfogadáson túl kiterjed a
telefonos, internetes és levélben adott információkra is. Az
ingyenes zöld számon (06-80/205-404) a régióban hétfõn
és szerdán 8-12 óráig várják az érdeklõdõket.

A szolgáltatás mindenki számára ingyenes, bejelentkezni
nem kell. Mindenki kiválaszthatja a neki legkényelmesebb
elérhetõséget a lehetõségek közül.

A projekt bemutató rendezvényére lapzártánk után, július
2-án került sor a Kaszinó 4-es termében, fotónk már ott ké-
szült.

JOGPONT+MINI
Június 1-jétõl Bábolnán is elérhetõ.
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NAKOR
KFT.

KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Építési törmelék szállítása, átvétele, elhelyezése
Veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás

Kommunális, lom, építési és ipari hulladékszállítás
Épületek bontása, tereprendezés, gépi földmunkák

Töltõsóder, sóder, homok, zúzottkõ szállítás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

34/540-454    30/947-8211
RENDELÉSFELVÉTEL:  H-P.  7.30 – 15.30 ÓRÁIG

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

Bábolna 
2013. szeptember 6 – 7.

Programelõzetes: 
CSOCSESZ – OLÁH GERGÕ – D. J.
DOMINIQUE és KIKI – Borvirág Zenekar –
Ritmus Koncert Fúvószenekar – Vadvirág
Együttes – Tiamo Modern Tánccsoport – Cse-
peredõk Néptánccsoport – Íjászat a BIBE-vel –
Karate bemutató – Autó- , repülõ- , helikopter
modell bemutató – Kukoricás étkek kóstolója –
Játszópark – Toma és csapata (játékok, vetél-
kedõk) – Tombola – Borkóstolás – Elektron
Band – Synkron Együttes

SZENT  ISTVÁN
ÜNNEPÉN

ÖKUMENIKUS
KENYÉRSZENTELÉS

A BÁBOLNAI

NEPOMUKI SZENT JÁNOS

KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2013. augusztus 20-ÁN 

12 ÓRAKOR

XV.

TÛZIFA
HOMOK - SÓDER

Megrendelhetõ:

GEODÉTA  BT.  Nagyigmánd
Csidei  Ákos  06-220/468-44519

Gerencsér  Tamás  06-220/401-77656

VÉRADÁS
A Bábolnai Vöröskereszt 2013. augusz-
tus 8-án 13.30 órától 17.00 óráig vér-
adást szervez az általános iskola mû-
vészeti termében. Kérjük a véradókat,
TAJ számukat hozzák magukkal! Min-
den segíteni vágyót szeretettel várunk!

Adj vért, és ments meg 3 életet!
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A GERECSE ÉRTÉKEIBÕL
Turisztikai csoportunk júniusi túra-

programját úgy állította össze, hogy a
Gerecse hegység természeti értékei
mellett legyen idõnk megtekinteni a
OMVK KEM Területi Szervezete által
meghirdetett Vadásznapi programot is.

Gerecse a Dunazug-hegység háromszög alakú, legnyu-
gatibb része, átlagos magassága 400 méter. Üledékes épí-
tõanyagainak helyi formái közül nevezetesek a mészkõ bar-
langjai, a jura-mészkõ „vörösmárványa”, az eocén,
oligocén rétegek szénbányái, a cement alapanyaga, a már-
ga, a Dunára nézõ lejtõk vastag löszrétegébe vágott mély
utak, löszfalak.

Programunk elsõ helyszíne a Bocsájtó völgyben az
Agostyáni Arborétum volt, ahol szakvezetéssel egy órán ke-
resztül ismerkedtünk a növényzettel. A terület különleges-
ségét már az Eszterházyak is felismerték, hozzáértõ szem-
mel választották ki, és telepítették be a szlavóntölgyeket és
vörösfenyõket még 1912-ben. A telepítés alapját mégis a
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya
által 1953-ban meghirdetett a „Honosítás alatt álló fás növé-
nyek ökológiai, élettani és rendszertani vizsgálata” c. pályá-
zat képezte. Tehát az arborétum alapvetõen fatermesztési
kísérleti céllal létesült. A tervezési, szaporítóanyag beszer-
zési, felügyeleti munkákat Nemeskéri Kiss Miklós, dr.
Barabits Elemér, Bánó István és Galambos Gáspár végez-
ték. Szakirányításuk alatt 1955 - 1962 között mintegy 300
növényt és változatot telepítettek a kertbe.

Ezt követõen kezdtük meg a 10 km-es túránkat, érintve a
Mária, és a Szent Jakab zarándokút jelzéseit. A kék jelzé-
sen lepkék tánca kísérte végig a lépteinket. Terveztük felke-
resni a Peskõ-hegy (400 m) kicsiny, kõfülke barlangját a
meredek, sziklás hegyoldalban, de nem tudtuk megközelí-
teni. Árnyas lombak alatt beértünk Tarjánba, ahol bekap-
csolódtunk a vadásznapi programba. Lukáts Péter úr a
KEM Elnöke köszöntötte, és vendégül látta a csoportot. 

A változatos programok - kiállítás, fúvószenekar mûsora,
solymász, ragadozó kisemlõs, vadászkutya bemutató - fe-
ledtették a túra fáradalmait. Az ügyesebbek belekóstoltak
az IKR csapata által készített I. helyezett vadételekbe is. Bí-
zom abban, hogy a 24 fõ társamnak sikerült gazdag élmé-
nyekkel hazatérni. Legközelebbi túránkat augusztusban a
Bakonyba tervezzük. 

Bierbauer Imréné

Turisztikai csoportunk nagy érdeklõdéssel várta a kerék-
pártúrát, melyet összekötöttünk Gönyû község nevezetes-
ségeinek megtekintésével.

A község Gyõr-Moson-Sopron megyében, Gyõrtõl 16
km-re, a Duna jobb partján települt, régi hajós múltra tekint
vissza. Dinamikusan fejlõdõ, rengeteg adottsággal rendel-
kezõ község 2915 fõs népességgel. Északon a Duna, délen
egy 3200 ha-os erdõ, (a Pannonhalmi Tájvédelmi körzet ré-
sze), keleten pedig a Cuhai-Bakonyér határolja.A távolság
megtétele nem jelentett gondot, csak egy-két kerékpár mû-
ködésével akadtak gondjaink. A virágzó fák, bokrok és me-
zei virágok illata kísérte végig utunkat.

Megérkezvén Gönyûre elõször a 2009-ben megépített sé-
tányon haladtunk végig, ahol információs táblák adtak se-
gítséget a terület megismeréséhez.

Több táblán az Erebe-sziget keletkezésérõl, nevérõl, élõ-
világáról olvashattunk hasznos ismereteket. Már a sziget el-
nevezése is felettébb érdekes, két verzió is él a köztudat-
ban. Az egyik még a török-idõkig nyúlik vissza, mikor is
Gönyû lakossága a szigetre menekült a vérszomjas betola-
kodók elõl. Akik már biztonságban érezhették magukat a
sziget védelmében, “Erre be!” felszólítással mutatták a he-
lyes irányt a többieknek.

A másik verzió a hajózással kapcsolatos, ott is az “Erre,
be!” parancsot kiabálták, csak éppenséggel a lovakkal dol-
gozó rakparti munkásoknak mutatták így az utat.

A sziget a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozik, és
2000-tõl erdõrezervátum. Elsõsorban a gazdag állatvilága
miatt jelentõs. A hódok és vidrák mellett számos felbecsül-
hetetlen értékû faj talál itt menedéket. A 64 hektáros vízzel
határolt területen talált otthonra a védett partifecske, a gyur-
gyalag, a barna kánya és a jégmadár is.

A vadrécék különbözõ fajainak nagyobb számú csapata-
ival elsõsorban a vonulási idõszakokban találkozhatunk.
Nem itt fészkel, de ide jár táplálékért a rétisas és a fekete-

gólya is. A sétányról gyönyörködhettünk a Dunán közleke-
dõ hajókban, és odaképzeltük a vízimalmokat, a kompot,
és a kikötõt. Láthattuk a felújított tûzoltókocsit, és a Ad
Statuas – Vaspuszta római elõdje  tábla -  bemutatta a régi
katonai táborok és a limesút helyét.

Különleges élményben volt részünk a Hajósmúzeum
megtekintésekor, melyet a Helytörténeti Egylet két lelkes
vezetõje mutatott be (Szórádi Csaba, és Pongráczné Singer
Johanna). Egyesek még hajósruhába is beöltöztek.

Végigkerékpároztunk a településen, és minden neveze-
tes épületet megtekintettünk.

Örültünk, hogy az idõjárás nem zavarta meg a 40 km-es
utunkat, és sokrétû információt gyûjtöttünk a hajózással
kapcsolatban. Javaslom a település megismerését azok-
nak, akik még nem jártak ezen a tájegységen.

Bierbauer Imréné

KERÉKPÁRTÚRA A GÖNYÛI DUNA-PARTON

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Csesznek – Ördög-árok – Kõ-árok
Távolság: 15 km
Idõpont: Augusztus 31. Indulás 8 órakor a központi
parkolóból, érkezés 18 óra körül.
Költség: kb. 2000 Ft/fõ buszköltség
Túravezetõk: Mészáros Attila és ifj. Veres Zoltán
Fontos a zárt, erõsebb (túra)cipõ, réteges ruházat, kul-
lancs- és szúnyogriasztó.
Jelentkezés és megbeszélés aug. 28-án 17 órakor a
Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!!
www.merfoldko.babolna.hu
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 14. – Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 21. – Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 28. – Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   4. – Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 11. – Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 18. – Vasárnap Úrvacsora 11 óra

Új kenyérért való hálaadás
AUGUSZTUS 25. – Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 1. – Vasárnap 11 óra

Tanévkezdõ istentisztelet
SZEPTEMBER 8. – Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚLIUS 21. Vasárnap 15 óra

AUGUSZTUS 18. Vasárnap 15 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész

Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Július 14-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 15. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Július 21-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 16. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Július 28-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 17. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Augusztus 4-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 18. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Augusztus 11-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 19. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Személygépkocsi szentelés
Augusztus 15-én csütörtökön 10.45 órakor szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 18-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 20. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Augusztus 20-án kedden 11.00 órakor szentmise
Szt. István király ünnepe
(Ökumenikus kenyérszentelés a mise végén, kb. 12 órakor)
Augusztus 25-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 21. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Terményáldás
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

BARÁTOM,
LÁSZLÓ

EMLÉKSZEM, amikor Bábolnára jötte-
tek, a különlegesnek számító Skoda
autóddal kiegyenesítetted az Ölbõi ka-
nyart. Halma Tomi barátunk megvásá-
rolta tõled a törött autót, kijavította, át-

festette, használta egy ideig, kiélvezve az elismerõ tekintete-
ket, joggal!
EMLÉKSZEM arra, hogy fiaink milyen hetedhét országra szóló
barátok voltak, egy-egy pillantásukkal megbeszéltek annyit
egymással, amennyit Édesanyjukkal talán egy hét alatt….
EMLÉKSZEM arra, hogy milyen jókat lehetett veled beszélget-
ni, nevetni, késõbb néha vitázni, ha olyan beszélni való került
elõ.
EMLÉKSZEM arra is, nem lehetett olyan dolgot kérni tõled,
amit ne tudtál volna megoldani, szerezni vagy legalább ötletet
adni, hol és hogyan lehet hozzájutni. Mindig segítettél.
EMLÉKSZEM arra is, amikor vágtuk a fát szüleidnél, vagy disz-
nóölésben segítettem, milyen jó hangulatban dolgoztunk, bo-
londoztunk, beszélgettünk Apáddal jókat, örökmozgó Anyád
hogyan tüsténkedett korát meghazudtoló sietséggel, lendület-
tel.
EMLÉKSZEM arra is, mennyire szerettél horgászni, és mennyit
piszkálódtál a vadászat, mint sport ellen. De errõl is nagyon
sokat és jól el tudtunk beszélgetni. Sör vagy bor mellett is, de
az skótok nemzeti italát is szívesen kortyolgattuk. 
EMLÉKSZEM arra is, milyen jó névnapokat tartottunk, néha
több napig tartott az ünnep, amikrõl utána jóízûeket mesél-
tünk, nevettünk.
EMLÉKSZEM arra, milyen megelégedéssel meséltél felnõtt
gyermekeid életérõl, munkájukról és boldogulásukról,

mennyire vártad haza a messzibõl kislány unokádat, mennyi-
re büszke voltál a kisfiú unokára, aki természetesen viszi to-
vább a nevet! Hogy tudtál ezen is nevetni, szemed sarkában a
ráncokkal!
EMLÉKSZEM arra is, mennyire féltél a gerincsérv mûtéttõl, az-
tán hogyan viccelõdtetek Kurdi Palival a sörös pohár felett
azon, ki fogja a másikat kerekes székben kitolni horgászni a
tavatokra, Bogárzóra, amit elszerettek tõletek olyanok, akik-
nek nem volt szent az egyesület alapelveiként megfogalma-
zottak.
EMLÉKSZEM arra, hogyan lettek egyre keserûbb hangulatúak
a beszélgetéseink, munkaadóink változásaival. Nem csak a
nevük változott, minden, ami addig jó volt, megkeseredett. Te
is egyre kritikusabban fogalmaztál, egyre türelmetlenebbül.
Pedig még nem kellett volna sietni! 
EMLÉKSZEM arra, amikor nyugdíjba mentél, mentünk, már na-
gyon zavart a tétlenség, hiányzott az a pezsgés és az állandó
készenlét, amit a korábbi élet diktált, követelt.
EMLÉKSZEM arra is, amikor az orvosaid figyelmeztettek: vál-
toztatni kell a sebességen és az életmódon, mert nagy gond
lesz. Nem fékeztél, mint ahogy a Skodának sem volt akkor, ré-
gen, féknyoma az Ölbõi kanyarban. Siettél. Érthetetlenül és fé-
kezhetetlenül.
EMLÉKSZEM arra, hogy nem volt olyan névnapunk, amikor ne
köszöntöttük volna egymást. Most már nem tudlak köszönte-
ni.
EMLÉKSZÜNK.
MI EMLÉKSZÜNK mindazokra, amiket veled együtt megéltünk. 
Te már nem, mert elmentél, sietve. 
De az a Tanos, akit 1978 óta ismertem, az marad nekem, ne-
künk. Emlékeimben, emlékeinkben, ismerõseid és barátaid
emlékeiben, amíg élünk.
Emlékszünk, mert jó volt veled itt, kár volt elmenned ilyen hir-
telen és sietve. 

Barátod: Lukáts Péter



A megyei elsõ osztályú labdarúgó
bajnokság befejeztével a remek ta-
vaszi szezont maguk mögött tudó
bábolnai focisták újabb siker elé
nézhettek június 8-án Tatabányán, a
Grosics Gyula Stadionban, ahol az
NB III-as Sárisáp együttese ellen
léptek pályára a Magyar Kupa me-
gyei döntõjében. 

A döntõbe jutás is komoly fegyver-
ténynek számít, hiszen minden mérkõ-
zésükön idegenben vívták ki a tovább-
jutást, amelyre legényeink tavaszi sze-
replésének megkoronázásaként is te-
kinthetünk. Az ellenfél Sárisáp egy
osztállyal feljebb küzdött a bennmara-
dásért, ám hetedik helyével – az új sza-
bályoknak köszönhetõen - sem tudott
lépést tartani társaival. 

Már a találkozó elején is látszott,
hogy a Sárisáp játékosai képzettebbek
és jobb erõnléttel rendelkeznek,
ugyanis focistáink ritkán jutottak el a
címvédõ térfelére. A 13. perc szeren-

csét hozott az ellenfélnek, a kapusunk-
ról kipattanó labdát az ellenfél csatára
pöckölte közelrõl a hálóba. Aztán fel-
pörögtek az események. A 17. perc-
ben a sárisápiak találták el közelrõl a
kapufát, majd rögtön utána Rózsahe-
gyi Tamás 10 méterrõl az ellenfél kapu-
sába lõtte a labdát. Az ellentámadás
után a kupa sorsa is eldõlt, ugyanis az
ellenfél támadóját gólhelyzetben
Szendi buktatta – a játékvezetõ szerint
- a büntetõterületen belül. A 11-es és a
kiállítás sem maradt el. A sértett élt a
lehetõséggel, a jobb alsó sarokba lõtte
a labdát.

Legényeink tíz játékossal is hõsie-
sen harcoltak, de a Sárisáp határozot-
tan uralta a mérkõzést. Az elsõ félidõ
utolsó percére is maradt gól. A máso-
dik játékrészben is sorozatban alakítot-
ta ki helyzeteit a címvédõ, s ezek közül
kettõt ki is használt. 

A kupát és az érmeket dr. Kancz
Csaba, a megyei labdarúgó-szövetség
társadalmi igazgatója, Popovics

György, a megyei közgyûlés elnöke, a
szövetség elnökségi tagja, illetve
Khéner László, a Magyar Labdarúgó
Szövetség megyei igazgatója adta át a
játékosoknak, a csapatok edzõinek,
vezetõinek.

Labdarúgóink a mérkõzést követõen
kissé elkedvetlenedtek, hiszen nem er-
re számítottak. Ez nem a vereségre ér-
tendõ, mert az ellenfél egyértelmûen
jobb volt, ezt mindenki elismerte, a
Sárisáp joggal tudhatja magáénak a
megyei kupát. Ám a játékvezetõ – im-
már sokadszor – sokat tett azért, hogy
egy „szép vereséget” befeketítsen. Já-
tékosaink mindegyike tisztesen viselt
volna el egy korrekt vereséget, mely
után emelt fõvel vehették volna át
ezüstérmüket, de ezt a író másképp
gondolta. Mindenesetre a BSE labda-
rúgói büszkén mondhatják el maguk-
ról, hogy a Magyar Kupa sorozat me-
gyei ezüstérmesei.

A Magyar Kupa országos fõtábláján
mindkét csapat ott lesz nyár végén.

Háromnapos országos minõsítõ díjugrató lovasverseny-
nek adott otthont május 31. és június 1. között a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. új, több mint 6100 négyzetméte-
res négyévszakos lovaspályája. A létesítmény – immár a
30x60 méteres melegítõpályával kiegészülve - jól vizsgá-
zott, mert az esõs, kedvezõtlen idõjárásban is kiváló feltéte-
leket biztosított a versenyzõk számára. A megmérettetésen
ismét szép számú bábolnai indult, teljesítményüket Bérci
Balázs ügyvezetõ igazgató méltatta. Mint mondta, a
Ménesbirtokot Szentirmay Péter képviselte, aki versenyen
kívül a Gazal XXII nevû Shagya arab lóval indult amolyan
tesztmegmérettetésként. Ez a fajta köztudottan nem a leg-
kiválóbb díjugrató ló, ám a Ménesbirtok célja, hogy meg-
mutassa a Shagya arab fajta ez irányú képességeit is, mely-
ben jól haladnak. 

Bérci Balázs elismerõen nyilatkozott azokról a bábolnai-
akról, akik akár a Bábolna SE, vagy a Kisbábolna Lovas
Klub színeit képviselve teljesítették különbözõ szintû ver-
senyszámokban a pályát.

A versenynek több, mint nyolcszáz startja volt, mely ha-
zai viszonylatban az idei egyik legmagasabb részvételt jel-
zi. A Magyar Lovas Szövetség elnökségi tagja, Szebényi
Dániel szerint a Bábolnán megépült pálya és az itteni körül-
mények tökéletesen megfelelnek még a magasabb szintû

nemzetközi igényeknek is, ezért a lovasok szívesen jönnek
ide. Mint mondta, tudomásul kell venni, hogy a lovasok sze-
retnének olyan versenyeken részt venni, ahol a lehetõ leg-
jobb körülményeket tapasztalják, hiszen lovaik egyre na-
gyobb értéket képviselnek, és nem mindegy, milyen talajon
versenyeznek. 

A bábolnai megmérettetés érdekessége volt, hogy kez-
dõ, fiatal lovasoktól egészen a legmagasabb kategóriákban
versenyzõkig minden szintû díjugrató megtalálhatta a maga
számítását. A legmagasabb versenyszám akadályai 140
cm-esek voltak, ez a Magyar Bajnokság döntõjére minõsí-
tette a lovakat, lovasokat A/3 kategóriában. Augusztusban
Dánia rendezi a szakág Európa Bajnokságát, ahol várható-
an magyar válogatottaknak is szurkolhatunk majd, köszön-
hetõen az ilyen és hasonló hazai versenylehetõségeknek.

A bábolnai lovaspálya augusztus 22-én még egy szinttel
feljebb lép, ugyanis az eddigi legmagasabb kategóriájú ver-
senyt rendezik itt négy napon keresztül. A díjugrató szakág
által életre hívott új nagydíjsorozat egyik állomása lesz itt, a
championátus döntõje gyermekeknek, fiatal lovasoknak, il-
letve válogatás a fiatal lovak világbajnokságára, mely várha-
tóan minden eddiginél magasabb számú versenyzõt vonz
ide.

hp

SPORT HÍREK                        BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu18

2013. július

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

EZÜSTÉRMET SZEREZTEK FOCISTÁINK
A MAGYAR KUPA MEGYEI DÖNTÕJÉBEN

DÍJUGRATÁS MIND MAGASABB FOKON

Bábolna Város sportcsarnoka július 1-jétõl augusztus 25-ig 
felújítási munkálatok miatt zárva tart. Szíves megértésüket kérjük.
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GYERMEK HORGÁSZVERSENY
Idén harmadik éve, hogy meg-

rendezték az utánpótlás nevelését
célzó gyermeknapi horgászver-
senyt az Ölbõi-tavon. A június 2-i
megmérettetésnek nem kedvezett
az elõzõ napok idõjárása, így a
résztvevõi létszámnak sem, hiszen
a versenyt megelõzõ napok válto-
zékonysága sokakat megijesztett. 

Azok, akiket nem riasztott el a bo-
rongós idõjárás, lelkesen ragadtak
botot és sorra fogták a pikkelyeseket.
Õk kimondottan jól jártak, hiszen va-
sárnapra az idõ naposra fordult, ám-
bár kissé hûvös volt, de ez a kezdõ
pecásokat cseppet sem zavarta. A
gyermeknapi horgászverseny alkal-
mával fõleg kisebb halak akadtak a
partközelben horgászó gyerekek hor-

gára. A kifogott példányokat nevelõ
célzattal visszadobták a tóba, ámbár
õket is bíztatják már a halak fogyasz-
tására. A résztvevõket természetesen
szüleik is elkísérték – õk azok, akik
megfertõzték õket ezzel a hobbival -,
akik idõnként segítséget nyújtottak a
kapásnál és a kiemelésnél.

Az értékelés külön szabályok sze-
rint történik, másképp, mint a felnõt-
teknél – tudtuk meg Berkes Istvántól,
az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegye-
sület alelnökétõl. Itt számít a darab-
szám, illetve a súly, melyek együttese
adja a számítás végeredményét. A
legjobbak ezúttal közel két kilónyi ha-
lat fogtak, ami egy négyórás gyer-
mekversenyen szép eredménynek
mondható. A legnagyobb hal egy
szép, termetes dévér volt, de tenyér-
nyi halak is horogra akadtak.

A résztvevõ hat gyermek mindegyi-
ke értékes ajándékkal térhetett haza. 

A horgászegyesület legközelebbi
említésre méltó rendezvénye a 24
órás páros verseny lesz július 19-én
és 20-án, melyre az elõzõ évek ta-
pasztalatai alapján szélesebb körbõl
is várnak akár versenyhorgászokat is. 

SPORTOLJ RENDSZERESEN NYÁRON IS!
Július 2-tõl augusztus 22-ig minden kedden és csütörtökön 17 és 18 óra között 

az iskola udvarán épült új mûfüves pályát 

az ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI INGYEN VEHETIK IGÉNYBE felügyelet mellett.
18 és 20 óra között a pálya bérelhetõ, díja 2.500,- Ft/óra.

Bejárás a sportcsarnok felõl.
Információ Szilágyi Ágnestõl kérhetõ személyesen, vagy telefonon a 30/417-9236 számon.

A GYERMEKVERSENY EREDMÉNYE:
I. hely Kállai Márk 100 dkg 41 db hal 61 pont

II. hely Osbáth Gergõ 118 dkg 24 db hal 47,5 pont
III. hely Osbáth Róbert 115 dkg 19 db hal 42 pont
IV. hely Germuska Maja 72 dkg 10 db hal 24,5 pont
V. hely Germuska Bence 50 dkg 6 db hal 16 pont
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Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka immár kilencedik alka-
lommal köszöntötte a  Mátray-Ház
Kupa kézilabda torna résztvevõit
június 9-én. A megmérettetés a bá-
bolnai kézilabdázást hivatott támo-
gatni, ezért keltették életre, a ha-
gyomány folytatását pedig Mátrai
Magdolna emléke élteti. A Mátray
család sportélete példamutató volt
korábban is, dr. Mátray Árpád ma is
sportol, mozog, hogy egészségét
megõrizze. Erre bíztat mindenkit a
kupa támogatásával. 

A Bábolnai kézilabdás lányok ezút-
tal a tarjáni, a gyõri SZESE IFI és a
gõnyûi csapattal álltak pályára. A tor-
na nem a helyezésekért való küzde-
lemrõl szólt, sokkal inkább a szóra-
koztató játékról. A torna remek, látvá-

nyos meccseket, sok gólt hozott. El-
sõk lettek a bábolnai lányok, másodi-
kak a gönyûiek, harmadik a SZESE
IFI csapata lett, negyedik helyen vé-
geztek a tarjáni kézilabdások. A gólki-
rálynõi címet Vígh Petra, a gönyûiek
kitûnõsége nyerte el, a legjobb kapus
Menyhárt Brigitta lett a SZESE IFI-bõl,
a legtechnikásabb játékosnak járó
trófeát a bábolnai Fehér Mária vihette
haza, a legjobb védõjátékos díját
Martin Mercédesz kapta Tarjánból, a
legjobb hazai játékos pedig Simon
Lilla lett.

A díjakat a kupaalapító dr. Mátray
Árpád és unokája adták át, akik az
egyéni teljesítményeket is értékelték.
Dr. Horváth Klára polgármester póló-
kat adott át a bábolnai csapatnak a
város tíz éves évfordulója alkalmából.

Hantos Péter
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Amint arról sportkedvelõ nézõink számára már hírt
adtunk, Skuba Istvánt, a BSE tekeszakosztályának ve-
zetõjét beválasztották mind a Gyõr megyei, mind pedig
az országos szövetség elnökségébe. Tisztébõl adódó-
an sportvezetõként részt vett a május 10-tõl 25-ig Zala-
egerszegen rendezett teke világbajnokságon. A szak-

osztályvezetõtõl megtudtuk, utoljára 25 éve adott ott-
hont Magyarország a világversenynek. Csúcsteljesít-
ményt nyújtottak férfi és nõi tekézõink: a nõk és a férfi-
ak is aranyérmet nyertek. A lányok ezzel megismételték
legutóbbi eredményüket, a férfi válogatott pedig hat év
után ismét a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.
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