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FFUNKCIONÁLISUNKCIONÁLIS EDZÕPÁLYAEDZÕPÁLYA AVATÁSAVATÁS
Városunk újabb sportolásra alkal-

mas térrel, szabadtéri eszközzel gya-
rapodott. Némiképp kiegészítve a bá-
bolnai hagyományos sportolási lehe-
tõségeket – funkcionális edzõpályát,
vagyis street work-out pályát avattak
április 15-én. A GYÖK kérésére ké-

szült „csõrendszer” egy, az utóbbi
idõben mindinkább divatossá váló
extrém sport nélkülözhetetlen kelléke.
Azért, hogy a bábolnai fiataloknak és
a lakosság egészének is legyen némi
fogalma a sportágról, két, világverse-
nyeken is bizonyító atléta mutatta be
a pálya használatát, dacolva az áprili-
si szeles és esõre hajló szeszélyes
idõjárással. Szarka Ákos és Kovács
Tibor elmondták, a street work out
egy kültéri mozgásforma, amely so-
rán a súlyzókat a sportoló testsúlya
helyettesíti. Ezt felhasználva, különbö-
zõ, sokszor akrobatikus elemekkel
tûzdelt gyakorlatsorokat mutatnak be
versenyeken. Természetesen, a kore-
ográfiák begyakorlása már csak az
erõnléti elemek biztos tudása után kö-
vetkezhet.  Körülbelül három éve ren-
deznek világversenyeket ebben a
sportágban. A legutóbbi világbajnok-
ságon Szarka Ákos 3. helyezést ért el,
Tibor pedig Világkupát nyert. A ver-
senyzõk hozzátették, hogy léteznek
alapgyakorlatok, amelyek aránylag
sok gyakorlással és kitartó munkával
elsajátíthatóak, azonban a különbözõ
megmérettetéseken az eredményhez
már a gyakorlatok programmá alakí-
tása szükséges. A sport egyik elõnye,

hogy a gyakorló fiatalok szem elõtt,
közterületen tudják kielégíteni moz-
gásszükségletüket. 

Településünk polgármestere, dr.
Horváth Klára szerint a funkcionális
edzõpálya illeszkedik Bábolna város
sport és akár település fejlesztési kon-

cepciójába. Az új létesítmény a sport-
csarnok és a BMX-pálya között talál-
ható. 

– Én úgy gondolom, hogy nagyon
fontos az egészséges életmód, a
mozgás bármely formája. Az elmúlt
idõszakban a fiatalok kérésére való-
sult meg a BMX-pálya, amit azóta is
szívesen használnak a szabadidõ
hasznos eltöltése céljából. Ennek a

pályának a folytatása az erõnléti
edzõpálya, amely számos gyakorlat
elvégzésére alkalmas, mint ahogy lát-
hattuk a bemutatón. Én úgy gondo-
lom, hogy a kezdeményezéseket,
amelyek a lakosság bármely részétõl
érkeznek, támogatni kell – magyaráz-
ta a polgármester, majd hozzátette: a
most megépített pálya a jövõben
hasznos lesz nemcsak a
fitness–edzõtermet használó társaság
körében, de a BMX-pályára érkezõk is
kedvet kaphatnak majd.

Ami a település további sporttal,
szabadidõvel kapcsolatos terveit illeti,
városunk elöljárója hozzáfûzte: a terü-
leten egyéb fejlesztési elképzelést is
álmodtak. Ez lesz a kiindulási pontja
egy 5 hektárnyi területnek, amely
újabb sportolási, mozgási lehetõsé-
get biztosíthat majd a település lakói-
nak. A lovasoknak van belovagló pá-
lyája, illetve az íjászoknak is van saját
használatban lévõ területe. 

– Ezen túlmenõen szeretnénk a
Raktár útnak egészen a régi szenny-
víztisztítóig tartó részét rendbetenni,
ott sétálóutakat, futóutakat kialakítani,
valamint az ezen a területen található
tavak kotrását is elvégezzük, az egyi-

ket egy horgásztóvá alakításával. A
parkosítás után akár egy csónakázótó
kialakításán is gondolkodhatunk –
magyarázta a városvezetõ.

A funkcionális edzõpálya átadóján
részt vettek a dán testvértelepülés ép-
pen városunkban tartózkodó iskolás-
csoportjai, akik maguk is kipróbálhat-
ták az új sportlétesítményt. 
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Április 24-én tartotta munkaterv szerinti soros ülését a
bábolnai képviselõ-testület.

Az elsõ napirendi pontban a két ülés közötti beszámolók,
illetve a lejárt idejû határozatok, valamint a bizottsági ülések
határozatai kerültek elõtérbe. Szó esett a csemetéink cse-
metéi elnevezésû faültetési akcióról, az április 6-ai ország-
gyûlési választásokról, (mely kapcsán a polgármester meg-
köszönte a bizottságokban résztvevõk munkáját, szakértel-
mét, melyre május 25-én ismét számít a város az EU parla-
menti választáson), a témák közt szó esett április 11-én
megrendezett költészet napi programról és a hagyomá-
nyos sonkafesztiválról, valamint a dán küldöttség látogatá-
sáról.

A lejárt határidejû határozatok közül a közbeszerzésekkel
járó beruházásokat emelte ki a polgármester, többek közt a
tatai Horváth és fia Kft. által elnyert, az Ácsi útnál bonyolított
felújítást,  mely során a temetõ kerítésének felújítására is
sor kerül. 

Nem hanyagolhatta a testületi összefoglaló az új, ötszáz
adagos fõzõkonyha konyhatechnológiai készülékeinek be-
szerzését célzó közbeszerzést sem, az eszközöket egy pá-
pai cég szállítja.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az önkor-
mányzat pályázati úton 10 millió forintot nyert egy kilenc
személyes tanyagondnoki kisbusz beszerzésére, az új jár-
mûvet a tatabányai Porsche Interautó Kft. szállítja a mintegy
2,5 millió forint önrészt biztosító önkormányzat részére. Má-
jus 19-én megkezdõdik a tekepálya felújítása is, melynek
eredményeképpen – várhatóan július végére – egy négysá-
vos, nemzetközi szabványoknak megfelelõ tekepálya segíti
a helyi sportkör felkészülését, versenyszervezését. A köz-
beszerzést a budaörsi Bowling Install Kft. nyerte el.

A napirendi pontokat nem érintõ, de kiemelendõ témák
közt említették a szabályozási tervet, melyet módosított az
önkormányzat, ehhez kapcsolódóan árajánlatot kértek be.
Légi-fotózást is rendelt a város, valamint egy új kutyafutta-
tó, kutyaoktató pályát épít ki az önkormányzat egy korábbi
focipálya (Mezõ u. – Névtelen u. sarok) helyén. 

A napirendi pontok folytatásában a kormány által finan-
szírozott közmunka program került elõtérbe, mely Bábolnát
is érintette. A foglalkoztatást segítõ program április 30-ával
zárul, a közmunkások munkája révén a település rendezet-
tebbé, tisztábbá vált.

A második napirendi pontban a 2013. évi költségvetés
teljesítésére, a pénzmaradvány megállapítására, a könyv-
vizsgálói jelentésre, zárszámadásra került sor. A könyvvizs-
gáló véleménye szerint az elmúlt évben is a jogszabályok-
nak megfelelõen mûködött a település önkormányzata, így
annak testülete elfogadta a zárszámadási rendeletet. 2013-
ban 1 milliárd 14 millió 939 ezer forint volt az önkormány-
zat bevétele, ezzel szemben 845 millió 551 ezer forint ki-
adással kellett számolnia. Így jelentõs megtakarítást tudhat
magáénak a település, melybõl az ez évi beruházásokat fel-
újításokat finanszírozza. A város jelenlegi vagyona 3 milliárd
766 millió 302 ezer forintra nõtt. A költségvetési rendeletet
egybehangzóan jóváhagyták a képviselõk. 

A soron következõ pontokban jogszabályi elõírás alapján
tárgyalták és elfogadták a „nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgálta-
tásról szóló rendeletet”, mely szennyvízcsatornás rákötés

nélküli ingatlanokat érint. A képviselõk módosították a szo-
ciális rendeletet és az önkormányzat szervezeti és mûködé-
si szabályait megállapító rendeletet. 

Beszámolt munkájáról a Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.
Hantos Péter ügyvezetõ gazdasági kimutatásokkal alátá-
masztott beszámolóját a testület elfogadta. 

Óvodai létszámkérdéssel is foglalkozott a grémium, a
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde méhecskés csoportjá-
ban a maximális gyermeklétszám emelését engedélyezte a
2013/2014-es oktatási évben. A csoport maximális létszá-
ma 30 fõre módosult.

A testület úgy döntött, a következõ nevelési évtõl a Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsõde a tanköteles gyermekek fej-
lettségi szintjének megállapításához minden esetben füg-
getlen külsõ szakértõ véleményét kéri be, amennyiben a
szülõ további egy évre óvodában kívánja a gyermekét tarta-
ni.

Módosították a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Sza-
bályozási Tervet is, mely döntéssel a korábban történt elírás
miatt szereplõ szintterületi mutatók immár helyesen kerül-
nek feltüntetésre, ezzel megteremtve a Szabályozási Terv-
lap és a HÉSZ melléklet összhangját.

A TÉR-HÁLÓ Építész Tervezõ Kft-t bízta meg a testület a
hatályos rendezési tervének módosításával (bruttó 901 ezer
forint összegben), miután a nagyigmándi telephellyel ren-
delkezõ Monsanto bábolnai területen új üzemcsarnokot kí-
ván felépíteni. 

Az ülés további menetében az önkormányzati tulajdonú
közmûves szennyvízelvezetés és tisztítás, illetve a közmû-
ves ivóvíz ellátás bérleti üzemeltetés átadásáról szóló be-
számolót hallhatta a testület, az erre vonatkozó szerzõdé-
sek értelmében a rendszereket május elsejétõl az ÉDV Zrt.
látja el. A Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. ügy-
vezetõjének, Szakács Kornél munkaviszonyát közös meg-
egyezéssel 2014. április 30-i hatállyal megszüntetette, a tár-
saság dolgozóiról gondoskodva a munkatársak átkerülnek
az új üzemeltetõhöz, amellett, hogy a dolgozók számára
egy havi bért is kifizetnek jutalom gyanánt. 

Az egyebek napirendben az új fõzõkonyhába beépítendõ
készülékkel kapcsolatos árajánlatról tárgyaltak. A grémium
az EMAXKER Kft. ajánlatát fogadta el, a sütõ nélküli 4 égõs
gáz fõzõasztal megvásárláshoz szükséges bruttó 965 ezer
forintot vállalva a költségvetés terhére.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

JÁTSZÓTÉR-AVATÓ
RÓZSAERDÕN
Bábolna Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
2014. május 16-án 16 órára

a felújított Rózsaerdei úti játszótér
átadó ünnepségére.

A játszóteret átadja Poprády Géza államtitkár.

Jöjjenek el és ünnepeljenek velünk!



A bábolnai sportcsarnok elõtti területen épül az ötszáz
adagos fõzõkonyha és diákétterem, mely jelenleg a vá-
ros legnagyobb beruházása. A falakat már korábban
felhúzták, április utolsó napjaiban a tetõszerkezet elkészí-
tésének elõkészítési munkálatai folytak, így hamarosan
tetõ alá kerülhet az épület. Az önkormányzat vezetése
és a mûszaki felelõsök folyamatos kapcsolattartásban
vannak, hogy az építkezés zavartalanul haladhasson. Az
ötszáz adag ebéd elkészítéséhez megfelelõ kapacitású
konyhatechnológiai készülékeket is terveztek. A konyhai
dolgozók részére nõi-férfi öltözõt alakíttat ki az építtetõ ön-
kormányzat. Az épület megközelíthetõsége és belsõ kiala-
kítása is akadálymentes lesz. 

A település központjában lévõ temetõ Ácsi út felõli kapu-
zata, kerítése is megújul, miután kiváltják a régi támfalat. A
felújítás a telefonfülkéig tartóan a teljes járdaszakaszt érinti.

A temetõ oldalának átalakítása már megkezdõdött, a
munkagépek folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A
bontási feladatok után új támfalak, kerítés épül a területre.
Átépítik a fõbejáratot, új díszkerítést és új kaput is kap a te-
metõ. A város célja, hogy a temetkezési hely környéke
rendezettebb legyen, és a városkép egységesebb ké-
pet mutathasson. Miután kicserélik az elkerítésre szol-
gált régi faelemeket, a parkosítást is megoldják. A növé-
nyek gondozása érdekében öntözõberendezést is kiépíte-
nek. 

Hamarosan játszóteret is avat a város vezetése. A napok-
ban Rózsaerdõn a családosok kedvében járva épült
meg az új játszótér. A kültéri elemek: a csúszdák, a
hinta szerkezete és a homokozó kihelyezése is megtör-
tént. Erre a fejlesztésre a város közel négymillió forin-
tot nyert pályázati forrásból.
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HAMAROSAN TETÕ ALATT LESZ AZ ÉPÜLÕ KONYHA

HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt La-

kosságot és minden érintettet, hogy a település központ-
jában lévõ temetõ Ácsi út felöli kapuzata, kerítése és a
kerítést tartó támfal átépítésre, felújításra kerül a teljes
járdaszakasszal együtt a telefonfülkéig. A beruházás vár-
ható idõtartama 2014. május vége, ami alatt kérjük az
érintettek türelmét és az építési terület környezetében a
körültekintõ közlekedést. dr. Horváth Klára s.k.

polgármester

Április hónap ebben az évben mindenképp a választás
hónapja volt. Mindenki saját maga dönthette el április 6-án,
hogy megy-e szavazni. A politikából való kiábrándultság a
lakosság körében ismert, így magunk is kíváncsiak voltunk,
vajon mennyi érdeklõdõ vesz részt a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat által szervezett Választási Tájékoztatón,
amelyet a decemberben átadott Helytörténeti Gyûjtemény
épületében rendeztek meg, fõleg az új, elsõ választókat
megcélozva. Meglepõen magas számban érkeztek nem
csak fiatalok, úgy 25-en figyelték érdeklõdve a bábolnai
közvélemény által ismert elsõ éves joghallgató, egykori
GYÖK polgármester, Lengyel Dániel elõadását. Természete-
sen volt mirõl mesélni, hiszen választási rendszerünk gyö-
keresen átalakult, változásait a számos információ ellenére,
nehezen lehetett követni. A fiatal, a politikába is belekósto-
ló elõadó sommásan összegezte lapunknak a legfontosabb

változást: „eddig inkább azon volt a hangsúly a választási
rendszernél, hogy a választói akaratot jobban kifejezze, te-
hát hogy arányosabb legyen a végeredmény, most ez in-
kább eltolódott afelé, hogy a mindenkori kormánytöbbsé-
get biztosítsa.” A közel egyórás elõadás során a komoly té-
ma ellenére jó hangulat alakult ki, köszönhetõen talán an-
nak is, hogy a jelenlévõk megtudhatták, nem csak egy x-
szel vagy kereszttel szavazhatunk, hanem más a körben
húzott egymást metszõ vonal is megteszi. Akárhogy is, egy
biztos, idén még kétszer választunk: európai parlamenti vá-
lasztások esedékesek május 25-én, illetve az önkormányza-
ti, helyhatósági választások idõpontja még nem ismert. Az
elmúlt évtizedek gyakorlatát követve, október hónap látszik
esélyesnek. Álljon itt a rövid üzenet az elkövetkezõ két vok-
solásra: „Csak azt tudom javasolni a választó polgároknak,
hogy éljenek szavazati jogukkal!”

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A GYÖK JÓVOLTÁBÓL

Március 31-tõl ismét Mátray Magdolna csipkekészítõ
hagyatékából összeállított kiállítást 
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Helytörténeti

Gyûjteményben.
Nyitva tartás: kedden és csütörtökön 15-18 óráig,

valamint ettõl eltérõ idõpontban elõre egyeztetve látogatható.
Május 18-án (búcsú napján) is nyitva tart.

Idõpont egyeztetés: Böröcz Ferenc - 20-986-4781;
Sebestyén Szabolcs - 30-843-8211 

Belépõ díj: bábolnai lakosoknak ingyenes, 
más településekrõl érkezõknek 200,- Ft/fõ.



VÁLASZTÁSOK:
A DEMOKRÁCIA JEGYÉBEN

Április 6-án a demokrácia jegyében Bábolnán 2919 fõ
jogosult szavazásra, ebbõl 1661-en járultak a szavazó-
urnákhoz, és teljesítették állampolgársági kötelezettségü-
ket. Ez 57 százalékos megjelenési arányt mutat. Négy
szavazókör választópolgárai a Bábolnai Általános Iskolá-

ban elhelyezett urnákba dobhatták be az egyéni ország-
gyûlési képviselõjelöltekre, valamint a bejegyzett pártok-
ra vonatkozó állásfoglalásukat.

A 2014-es országgyûlési képviselõválasztás helyi
adatai szerint a legtöbb szavazatot Czunyiné dr. Berta-
lan Judit, a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta. A szavazatok
számát illetõen õt Székely Antal, a baloldali összefo-
gás pártjának jelöltje 540 szavazattal követi. 265 voksot
tudhat magának a Jobbik Magyarországért Mozgalom je-
löltje, az oroszlányi Szabó Mihály, a Lehet Más a Politika
jelöltje, Szabados Sándor 104 szavazatot kapott. Az
egyéni listára tett 1661 szavazatból 1649 volt érvényes.

Az országos listát a Fidesz-KDNP vezeti, 656 szava-
zattal, a választópolgárok negyven százaléka voksolt a
Fideszre. A Baloldali összefogás pártja 545 mandátu-
mot, a Jobbik 274, az LMP pedig 122 szavazatot ka-
pott.

A szavazással kapcsolatos további helyi és országos
adatok megtalálhatóak a www.valasztas.hu oldalon, vala-
mint táblázatba foglaltuk a részletes eredménylistát.

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI

ELNÖKE KITÛZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.

A SZAVAZÁS
6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ

választópolgárok automatikusan felkerülnek 
a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplõ 
választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl

értesítõt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri
hivatalban) tekinthetõ meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi

választási iroda vezetõjétõl.

SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó

választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország

külképviseletein adhatja le szavazatát. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. május 17-én 16 óráig,

átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes 
helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon
a polgármesteri hivatalban mûködõ

helyi választási irodához,
vagy látogassa meg

a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda
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Névjegyzékben szereplõk száma: 2919
Szavazóként megjelentek száma: 1661 57%
2014. Egyéni
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz-KDNP) 694 42%
Székely Antal (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 540 33%
Szabó Mihály (Jobbik) 265 16%
Szabados Sándor (LMP) 104 6%
Összes érvényes szavazat 1649
2014. Listás
Fidesz-KDNP 656 40%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 545 33%
Jobbik 274 17%
LMP 122 7%
Összes érvényes szavazat 1648

Bábolna Város Önkormányzata, képviselõ-testülete és
polgármestere ezúton gratulál Czunyiné dr. Bertalan
Juditnak választási sikeréhez.
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SONKAMUSTRA ÉS VÁSÁR
A Bábolnai Sonkafesztivál immár nyolcadik alkalommal csalogatta Bábolnára a hazai élelmiszere-

ket kedvelõ családokat a húsvétot megelõzõ hétvégén. A szombati programok már a vasárnapira
hangoltak, hiszen a rendezvény másnapján került csak igazán reflektorfénybe a fesztivál fõszereplõ-
je: a házi sonka.

A lovagrend értékmentõ rendezvénye azért indult út-
jára, hogy a minõségi élelmiszert népszerûsítse, amit a
bábolnai kiállítók standjain nem lehetett kifogásolni.

A hagyományos fesztivált szervezõ Magyar Sonkalovag-
rend vezetõje, Debreczeni Tibor elmondta, a sonka, mint
hagyományos magyar termék olyan érték, melyet védel-
mezni, óvni kell, hogy megmaradhasson az utókor számá-
ra. Elkészítése az elõdök tudománya, melynek követendõ
tradíciója van. Véleménye szerint a hazai fogyasztói szoká-
sok idõvel rossz irányba változtak: hiába a magyar termelõk
hamisítatlan tudománya, szorgalma és akarata, az olcsó
áron kínált, szalagon gyártott termékekkel aligha tudják fel-
venni a versenyt, még akkor sem, ha a hazai termelõk sok-
kal magasabb minõséget garantálnak. A lovagrend érték-

mentõ fesztiválja éppen azért indult útjára, hogy a minõsé-
gi élelmiszert népszerûsítse, amit a bábolnai kiállítók
standjain nem lehetett kifogásolni.

A húsvétot megelõzõ tradicionális eseményen tizenöt
húsipari társaság sorakozott fel annak érdekében, hogy a
háziasszonyok ünnepi terítékére a legkiválóbb sonka kerül-
jön. A kiállítócsarnokba ínycsiklandó füstölt illat csalogat-
ta a nézelõdõket. A pultokban szalámit, kolbászt, kötözött
termékeket, kenõmájast, disznósajtot és tepertõt kínáltak az
árusok. Sok esetben vadból és mangalicából készült termé-

keket is értékesítettek, ezektõl sem idegenkedtek a vevõk,
akik az utóbbi idõben egyre céltudatosabban keresik fel a
sonkafesztivált, tudtuk meg Debreczeni Tibortól, aki az em-
berek gazdasági helyzetét tartja ludasnak abban, hogy
megelégednek az áruházláncokban fellelhetõ hústermék-
kel.

A Bábolna-hús standján árusító Kozma Szilárd elmondta,
a vevõk a legnagyobb figyelmet természetesen idén is a
sonkának szentelték, a hagyományos sonkatermékek iránt
volt a legnagyobb kereslet. Az árak pedig standonként vál-
toztak, hiszen az egyes pultokban különbözõ érlelésû és
alapanyagú termékek sorakoztak.

Nem hagyták el a korábbi szokást sem, és megtartották
a hagyományos sonkaversenyt is, melyben négytagú szak-
mai zsûri értékelt. A bírák közt Ópóczky Sándor mestersza-
kács, Pethõ István, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség (MNGSZ) tiszteletbeli tagja, Kocsis Tibor Sándor
mesterszakács, dr. Bérci István, az MNGSZ felügyelõ bizott-
ságának elnöke és dr. Zsarnóczay Gabriella zsûrielnök
mustrálták a versenybe nevezett finomságokat. Az értéke-
lés menete az elõzõ évekhez képest nem változott: még
mindig az íz, a zamat, és a látvány volt az elõdleges irány-
adó a döntésben, de nézték a szeletelhetõséget és osztá-
lyozták a sonkák színét is. Dr. Pethõ István úgy fogalmazott,
idén nemcsak minõségben, de mennyiségben is túlszár-
nyalták a hentesek a tavalyi felhozatalt.

A Magyar Sonkalovagrend ezúttal is igyekezett szórakoz-
tatni a Bábolnára látogató népes tömeget. A lovaspálya
melletti területen kézmûvesek árulták portékáikat, sült a kol-
bász és a tenyérnyi sertésszelet és a legtöbb gyerkõc zse-
bébe került valamilyen csecsebecse.

Vasárnap délidõ után nem sokkal a bábolnai fúvószene-
kar zenei kíséretében felvonultak a lovagrendek a bábolnai
utcákon, majd a színpadon is folytatódtak az események,
ahol Rákóczi Ferenc, közismert mûsorvezetõ felelt a hangu-
latért. A porondmester elmondása alapján, idén a fesztivál-
ról mintegy negyven kilogramm sonkával tért haza a csa-
ládtagok és barátok megrendelései miatt, ezzel is segítve a
hazai élelmiszerek piacát. A termékeket bátran ajánlotta a
lakosság asztalára.

A SONKAFESZTIVÁL EREDMÉNYEI:
Az egész sonkák kategóriáját Gulyás és Társai Kft. nyerte, második helyet szerzett a Mikó hús, harmadik lett Stelcz
és Fia vállalkozása.
Darabolt sonkák mezõnyében elsõ helyet szerzett a Mikó hús, második a Máté-hús.
A legízletesebb mangalica sonka a Szilágyi Gazdaságé, ebben a kategóriában második lett a Gyurák és Társa Kft.,
harmadik Kecskés János mangalica húskészítménye.
Szalámi kategóriában elsõ helyen végzett Stelcz és Fia Kft., akik már a tavalyi sonkafesztiválon is bizonyítottak.
Második helyet ért Tüzes Jánosné, és harmadik lett a Bábolna-hús szarvas szalámija.
A különleges sonkák mezõnyében különdíjat osztott a zsûri: A sonkatermékek közül a Mikó Kft. és a Szegedi hús
kapott díjat, de jutalmazták Stelcz és Fia Kft. marha szalámiját. A versenyben díjazott hentesáruk készítõi oklevelet, ser-
leget és egyéb nyereményeket tudhattak magukénak az elismerés mellé.
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2014. április 13-án délelõtt érke-
zett Bábolnára dán testvérvárosunk,
Mariagerfjord népes, ifjú küldöttsé-
ge. Egy kulturális, valamint egy ifjú-
sági iskola növendékei és tanáraik
voltak vendégeink négy napon ke-
resztül. 

Nem Arden településünk dán test-
vérvárosa? – kérdezhetik joggal olva-
sóink. 1995-ben még valóban Arden
önkormányzatával létesített testvérvá-
rosi kapcsolatot településünk, azon-
ban 2007-ben egy nagy dán közigaz-
gatási reform következtében más tele-
pülésekkel összevonták, és azóta
Mariagerfjord a hivatalos megnevezé-
se. A reform következtében a testvér-
városi partnerségi preferenciáikat is át-
értékelték, és hat partnerrel tartották
meg kapcsolatukat. A Bábolnával
fenntartott barátság az évek folyamán
csak megszilárdult és a közel húsz
éves kölcsönös szakmai, kulturális, if-
júsági látogatások, tapasztalatcserék
azóta is folyamatosak. 

Bierbauer Imre alpolgármester és a
GYÖK képviselõi fogadták a népes kül-
döttséget, akik megtekintették a Hely-
történeti Gyûjtemény kiállításait, majd
elvegyültek a Sonkafesztivál forgata-
gában. 

A Dániából érkezett fiatalok népes
csoportját Bábolna felfedezését köve-
tõen vasárnap délután az Idõsek Klub-
jában látta vendégül településünk ön-
kormányzata. A menü káposztás-bab
volt füstölt csülökkel, melyet a vendég-
látók hatalmas üstben készítettek el. A
dán fiataloknak annyira ízlett e jelleg-
zetes, magyaros étel, hogy kétszer is
megkóstolták. Eközben a vendégek is
készültek, õk a klub konyhájában szor-
goskodtak, tipikus dán ételekkel kínál-
ták a hazai fiatalokat. Az elsõ nap esté-
jén még sor került a Mûvelõdési Köz-
pontban egy ismerkedõs, hangulatos
aláfestõ dzsessz, soul bakelitlemezek-

rõl játszott muzsikákkal tarkított esti
teaházra, ahol dán vendégeink bemu-
tatták intézményeiket és a bennük fo-
lyó szakmai munkát.  Másnap kezdetét
vette a hivatalos program és rövid tur-
né.

A dán kulturális iskola nem kis ener-
giát fektetett abba, hogy magával hoz-
zon egy komplett színpadi – zenekari
hangtechnikát keverõpultokkal, hang-
szerekkel és zenészekkel, hogy 3 ze-
nekar is bemutathassa tudását 3 kon-
certen. Hétfõn egy hosszabb, kikap-
csolódásra alkalmat adó városnézés
és közös sárkányhajózás után a zené-
szek Tatán a Magyary Zoltán Mûvelõ-
dési Központban léptek fel este 17 órá-
tól. A következõ napon kettévált a dán
kontingens: az ifjúsági iskola küldött-
sége városunkban maradt, ahol közös
sporteseményeken vettek részt helyi fi-
atalokkal, fociztak, tekéztek, íjászkod-
tak, illetve részt vettek a funkcionális
street work out pálya ünnepélyes ava-
tásán.  Eközben a zenei küldöttség
Szõnybe vette az irányt, ahol  délelõtt
a helyi általános iskola diákjainak nagy
örömére a Mûvelõdési Házban nyílt al-
kalmuk elõadni nívós zenei összeállítá-
sukat. Ezután egy kimerítõ séta követ-

kezett Révkomáromban, illetve a Mo-
nostori Erõdben, ahol megismerked-
hettek Komárom történelmi szerepé-
vel. Akinek pedig nem lett volna elég a
testedzésbõl arra a napra, még kitán-
colhatta magát a Cseperedõk Nép-
tánccsoport táncházán, amely freneti-
kus sikert aratott. 

Április 16., elérkezett a bábolnai
koncert és a búcsúzás napja. A kon-
certre egy extrával is készültek a mu-
zsikusok, ugyanis a workshopok folya-
mán három bábolnai zenész is beta-
nulta velük Pharrell Williams ,,Happy’’
címû számát, amelyet a show végén
adtak elõ Szabó Bence, Török Márton
és Bognár Péter közremûködésével. A
közös vacsora utáni idõ kölcsönös
ajándékozás jegyében telt, majd köny-
nyes búcsút vettek a bábolnai és a dán
fiatalok.

Hogy mikor lesz folytatás? Mint
ahogy a küldöttség vezetõi és dr. Hor-
váth Klára polgármester is nyilatkozta,
elõreláthatólag egy év múlva Dániában
rendeznek egy ifjúsági találkozót, illet-
ve ha minden a tervek szerint alakul,
akkor a Cseperedõk tagjai a közeljövõ-
ben szintén utazhatnak Mariagerfjord-
ba.

DÁNIÁBÓL ÉRKEZTEK – ZENÉLTEK, ISMERKEDTEK



Huszonkét éve indította el máig tartó kezdeményezését
Baráth Gáborné óvónõ, aki rendre visszahívja egykori óvo-
dásait a Százszorszép Óvoda falai közé. Oda, ahol mára
már az iskolások számára sokkal kisebb minden. Az április
17-én megtartott nosztalgikus alkalom idén is kiválóan sike-
rült, vélekedett a vendéglátó óvodapedagógus, aki az alsós
évfolyamba járó kisdiákok mellett az ötödikeseket is megin-
vitálta a régi óvodások találkozójára. Amikor megérkeztek,
elsõként ismerkedtek a mára már szokatlan környezettel,
megkeresték régi játékaikat, próbáltak visszaemlékezni a
csoportszobákban szerzett élményeikre. Szóba kerültek az
egykori csínytevések, melyeket kacagva elevenítettek fel a
régi ovisok. A szabadprogramot közös beszélgetés majd
drámajáték követte, ahol kiderült, hogy ki mennyire emlék-
szik egykori óvodatársai nevére. A régi óvodások találkozó-
ra 22-en fogadták el a meghívást.
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A nagycsoportos óvodás korosztály számára kidolgozott
bûn - és baleset-megelõzési témájú  Ovizsaru prevenciós
program célja a gyermekek áldozattá válásának megelõzé-
se, biztonságérzetük erõsítése, és annak elõsegítése, hogy
szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a
rendõrtõl.

Azért épp ezt a korosztályt célozták meg a program kidol-
gozói, mert õk hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rö-
videbb idõt már egyedül, illetve felnõtt felügyelete nélkül is
eltölthetnek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló
döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori
sajátosságaiknak megfelelõ módon kell õket felkészíteni,
tájékoztatni a biztonságos és helyes viselkedésformákat il-
letõen.

Az „Ovi-zsaru” ugyanakkor egy játékos, figyelemlekötõ,
közvetlen kommunikációra építõ megelõzési programsoro-
zat. Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon
keresztül szerepet vállal benne az egyenruhás rendõr, az
óvodás, az óvónõ, a szülõ, akár a nagyobb testvér, nagy-
szülõ is.

A kifejezetten a nagycsoportosokra épített játékos foglal-
kozások a helyes közlekedés elsajátítását segítik és arra is
felhívják a figyelmet, hogyan viselkedjen, ha idegen szólítja
meg az utcán, vagyis nemcsak a baleset-, hanem a bûn-
megelõzésben is hatékony lehet.

Az elsõ foglalkozáson mindenképpen személyesen is je-
len van a kapcsolattartó rendõr. Így közvetlen kontaktust
alakíthat ki a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tõle, megis-
merhetik az egyenruhát, az alapvetõ rendõri felszereléseket
is. A személyes kapcsolat fontos elem, mert a gyerekek po-
zitív élményt szerezhetnek a rendõrrel kapcsolatban, meg-
tapasztalhatják, hogy – az esetleges ijesztgetések ellenére
– nem kell félniük, és amennyiben bajba kerültek, segítsé-
get is kérhetnek tõle.

A program több modulból áll, a foglalkozások több téma
köré csoportosulnak – ilyenek pl. az ismerkedés szabályai,
idegen személlyel történõ találkozás, kapcsolat, egyedül
otthon, veszélyes eszközök, vagy a közlekedés szabályai.

A feldolgozásban segítenek a témákhoz kapcsolható
ajánlott és a szabadon választott mesék, a különbözõ törté-
netek, a rajzolás, a szerepjátékok.

Farkas Beatrix r.ftzls.

VISSZA AZ ÓVODÁBA

Meghívó
A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

szeretettel vár mindenkit
május 31-én (szombaton) az óvoda udvarán

9 órától tartandó

Gyermeknapi
rendezvényére
(Rossz idõ esetén a programokat a kis óvoda

épületében tartjuk.)

Kérjük vegyenek részt gyermekeikkel közösen
egy élményekben teli napon.

A rendezvényen részt vesznek 
Hidaskürt testvértelepülésünk óvodásai is.

Programok:
– Csörgõsipka színház mese elõadása
– Játszópark
– Játszóházi tevékenységek
– Póni lovaglás
– Repülõgép modell bemutató

Süteménysütõ versenyt 
és ruha-játékbörzét is szervezünk.

A programok ideje alatt a szülõi szervezet által
mûködtetett büfé, várja a gyerekeket.

OVIZSARU



A környezetvédelem jegyében rendezték meg idén is a
Bábolnai Általános Iskolások számára a Föld napi akadály-
versenyt. Április 24-én reggel a menetlevelek értékelésével
kezdõdött a játékos feladatok sora. Térképpel a kezükben
indultak útnak a versenybe szállt diákok, hogy bebizonyít-
sák, ki tud többet a Földrõl, a természetrõl, és a környezet-
védelemrõl. 

A diákoknak osztályonként kilenc állomásból álló játékos
feladatsort kellett teljesíteni. Az elsõ stáció még az iskolá-
ban volt, második megállót már a körforgalom mellett talál-
ták. Itt a Föld napja rövid története kapcsán válaszoltak kér-
désekre. A következõ állomás már az Arborétum bejáratá-
nál várta a felsõsöket, ahol az év madarát, az év emlõsét és
az év rovarját kellett puzzle-ból kirakni. A hátralévõ idõt az
Arborétum árnyas fái közt töltötték a tanulók. A további ál-
lomásokon hulladékválogatás, madárhangok és fafajták fel-
ismerése, betûkirakó és szellemi totó várt a gyerekekre, de
ismerni illett hazánk nemzeti parkjait is. A feladatok közül
nem maradt el a figyelemfelkeltõ csatakiáltás megfogalma-
zása sem, amely a diákság ötletességérõl árulkodott.

Az akadályversenyt az ötödik-hatodik osztályosoknál a 6.
b osztály nyerte, a nagyobbaknál a 7. a osztály diadalmas-
kodott.

TANULÓINK SIKEREI
Természetismeret és biológia országos versenyeken

bizonyítottunk:
Herman Ottó Országos Biológia Verseny (TITOK Okta-

tásszervezõ Bt. által szervezett) helyi forduló: 2014. április
10., 17 fõ vett részt, (Trifusz Katalin 3.a, Koppendorfer Lili
3.a, Fekete Martin 3.b, Nagy Adél 4., Németh Mátyás 4.,
Konczi Tamás 4., Panák Máté 4., Péter Bence 4., Döbrösy
Levente 5.a, Dibusz Luca 5.a, Simon Dóra 5.a, Kovács Ág-
nes 5.a, Bors Balázs 6.a, Szabó Lotti 6.a, Patkó Zsófia 6.a,
Kocsis Anett 6.a, Hérics Tímea 6.b). Az országos forduló-
ra Dibusz Luca 5.a osztályos tanuló került be, ami június
1-jén a Budapesti Mûszaki Egyetemen lesz.

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetisme-
reti Verseny 2013/2014 – a lábatlani Arany János Általános
Iskolában megszervezett megyei döntõn: Dibusz Luca 5.a
osztályos tanuló 2. helyezést ért el; Hérics Tímea 6.b osztá-
lyos tanuló 10. hely; Horváth Dániel 6.a osztályos tanuló 16.
hely

Herman Ottó Országos Biológia Verseny 2013/2014.
Tatabánya, TIT Székháza, megyei döntõjén: Panák Zsófia
7.a osztályos tanuló 6. hely

Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Természet-
ismeret tantárgy versenyen: Döbrösy Levente 5. a , me-
gyei 1. hely és bejutott az országos fordulóra, amit Sze-
geden rendeznek május 24-én Szõke Hanna 6. a, me-
gyei 2. hely
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Ismét facsemetékkel gazdagodott a Gyök-park. A cseme-
téink csemetéi elnevezésû környezetvédelmi és egyben
családbarát programnak köszönhetõen az ötödik faültetési
akcióra kerülhetett sor városunkban április elsején.

A ceremóniát dr. Horváth Klára polgármester és Popovics
György megyegyûlési elnök mellett Czunyiné dr. Bertalan
Judit kormánymegbízott is megtisztelték jelenlétükkel.

Az önkormányzat 2010-ben ültetett elõször facsemetéket
az elõzõ évben született csecsemõknek, hogy az aprótalpú-
akkal együtt cseperedhessenek, miközben a település dí-
szeivé is válnak. A kezdeményezés ötletét Berkesné Szûcs
Ágnes, az Alapellátási Központ vezetõje adta. Az ötlethez
pedig egy felajánlás is párosult a Gemenci Erdõgazdaság
jóvoltából. A felajánlott facsemetéknek – tervei szerint – cél-
zottan tudott helyet biztosítani az önkormányzat.  

A kezdeményezés szimbolikus, hiszen, minden gyermek-
ben és minden fában is a jövõt látjuk. Ezt a gondolatot
hangsúlyozta a polgármester is köszöntõjében, aki úgy fo-
galmazott: a mozgalom a környezet megóvását, szépítését
is szolgálja, mely minden bábolnai lakos érdeke most és a
jövõben is.

Ebben az évben ültetnek ide utoljára, hiszen a Gyök-
parkban már aligha jut hely az új sarjaknak, és persze az is
örömteli, hogy sokan visszajárnak és igyekeznek gondos-
kodni a korábban kiültetett facsemetékrõl. 

Az április elsejei ültetés alkalmával olyan család is akad,
akik már másodszor élik át ezt a családbarát eseményt.

A szokások szerint a ceremónia során minden kisgyer-
mekes szülõ egy szál virágot és egy szalagot vehetett át. Ez
utóbbi került aztán a kis fák derekára, a parkban elhelyezett
táblán pedig újra gyarapodott a névlista az újdonsült 19 fa-
csemete-tulajdonos nevével.

A FÖLD NAPJÁN - AKADÁLYVERSENY AZ ISKOLÁBAN

EGYÜTT CSEPEREDNEK A FACSEMETÉKKEL



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu10

2014. május

A tánc világnapját április 29-én ün-
nepeljük, immár 1982 óta. Ezen a na-
pon született 1727-ben a klasszikus
balett óriásának tartott Jean-
Georges Noverre, akit az egyetemes
tánc megújítójának tartanak. 

Ez alkalomból rendezte meg hagyo-
mányos gáláját a Cseperedõk Nép-
tánccsoport április 26-án a Szabadidõ-
központban.  A rendezvény valódi ha-
gyományõrzõ ünnep. Az aprótalpú
táncosok színpadra lépése is mutatja,
a népi örökséggel igazán kiválóan sá-
fárkodik a Cseperedõk Néptánc-
együttes vezetõsége. A népi muzsika
varázsa, a színes népviseletek látvá-
nya és az autentikus koreográfiák
mind-mind közönségcsalogató mo-
mentumok, pláne, ha a közönség so-
raiban saját csemetéjét láthatja a nép-
zenekedvelõ nézõ. 

A hagyományos gála kezdetén dr.
Horváth Klára polgármester mondott
ünnepi beszédet. Mint fogalmazott: a
tánc a lélek könnye és öröme. 

– „A tánc a kezdetek óta kíséri és tá-
mogatja az embereket. A tánc fontos
része életünknek, ezért is külön öröm
számomra, hogy lassan már húsz éve
a Cseperedõk Néptánccsoport õrzi és
gondozza a népi hagyományok, zenék
és táncok sokszínûségét. A tánc
ugyanis a legõsibb mozgásformáink
egyike, mellyel ki tudjuk fejezni érzel-
meinket, legyen az akár öröm vagy bá-
nat. Kifejezheti, elmélyítheti a szerete-
tet, a kapcsolatot, az egybetartozást,
de kifejezheti a harcot, és a küzdelem-
re készülõdést is. 

Alapja pedig a ritmus, mely a zene
alapeleme is. A tánc és a zene lassan
elválaszthatatlanok lettek egymástól
az évezredek folyamán. Ritmussal pe-
dig az élet minden területén találkoz-
hatunk, ritmus maga a természet, ösz-
szeköt minket a világ egészével, ösz-
szeköt embertársainkkal is. A település
polgármestereként õszintén örülök an-
nak, hogy az elmúlt 19 évben gyere-
kek, fiatalok nagy számban táncoltak,
táncolnak a néptánccsoportban, s az
utóbbi években a szülõk is kedvet kap-
tak ehhez – hangzott el a köszöntõ be-
szédben, majd a város vezetõje a lel-
kes szülõi közösségnek és a Csepere-
dõk vezetõinek, Török Sándor-Bors
Erika házaspárnak gratulált annak
okán, hogy mindig meg tudnak újulni,
újabb és újabb élményeket adnak át a
csoport tagjainak és a bábolnai közön-
ségnek egyaránt. 

A polgármester nem érkezett üres
kézzel, az önkormányzat nevében juta-

lommal ismerte el azok munkáját, akik
hosszú ideje segítik a néptánccsoport
boldogulását. A köszöntésben része-
sült Szakál Ferencné és Tóth Georgi-
na, akik az egyesület ügyeit intézik, il-
letve a szakmai munkához is sok segít-
séget nyújtanak. Színpadra szólították
Poprády Ildikót, aki évek óta a színpa-
di dekoráció kitalálója és megvalósító-
ja.

A virág mellé egy õszinte kézfogás is
járt Szijártóné Bojtor Katalinnak is, aki
több mint tíz éve a Cseperedõk gála-
mûsorának háziasszonya.

A köszöntõ után az aprók táncát lát-
hatta a közönség. A kicsik csoportját
zömében az óvodás korosztály alkotja,
a gála alkalmával bemutatott produkci-
ójuk az év közben tanult gyermekjá-
tékokból állt. A kicsik izgatottan, de
magabiztosan álltak színpadra. A gyer-
kõcök produkciója is bizonyította, a ki-
csik vezetõi: Szakál Bernadett és
Trescsik Hanna, valamint az utóbbi
idõben csatlakozó Tóth Georgina kivá-
ló munkát végeznek. 

A játékokat követõen a középsõsö-
kön és a nagyokon volt a sor, hogy be-
bizonyítsák a tánc valóban öröm. Szé-
les repertoárjukban buzai-, rábaközi-,
vasi-, magyarlapádi táncokat láthatott
a közönség a Rojtos Együttes nagy-
szerû kíséretével.  

A mûsor kavalkádjában népszoká-
sokat is bemutattak, így állította szín-
padra Bors Erika és Angyal Zsófia: a
középsõsök Pünkösdölõ címû produk-
cióját. Bors Erika elmondta, a Csepe-
redõk Néptánccsoportban kezdetben
tizenegy, jelenleg pedig már hatvanöt

gyermek és fiatal éli meg a tánc szere-
tetét. A mûsorokban a vezetõk Török
Sándor és Bors Erika is fellépnek, aki
vallják a legkisebbek a népi játékon
keresztül sajátítják el a néptánc forté-
lyait. Mottójuk szerint: „Ha táncolsz,
élsz, ha élsz, táncolsz...”

Évente több koreográfiát is színpad-
ra állítanak, és a jövõ is igen mozgal-
mas elõttük, hiszen a nyári idõszakban
számos környékbeli település fesztivál-
jainak fellépõi lesznek.

HA TÁNCOLSZ, ÉLSZ, HA ÉLSZ, TÁNCOLSZ...

TÁMOGATÓINK
Bábolna Város Önkormányzata

Bábolnai Általános Iskola
Bábolnai Televízió

Vidékfejlesztési Minisztérium
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ

Nemzeti Együttmûködési Alap 
Popovics György a Megyei

Közgyûlés elnöke
TreF7 Bt. – Bábolna

Helydent Kft. – Bábolna
V.E.SZ. Kft. – Bábolna

Ambiente Stúdió Bt. – Bábolna
dr. Almádi Ügyvédi Iroda - Bábolna
Magyar Sonkalovagrend - Bábolna

A MINDIG SEGÍTÕKÉSZ SZÜLÕK!

Cseperedõk
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A Pettkó-Szandter Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kol-
légium rendezhette idén a lótartó és tenyésztõ szakma kivá-
ló tanulója versenyt április 22. és 25. között. A négynapos
rendezvény során 12 intézmény 18 versenyzõje elméleti és
gyakorlati tantárgyak szerint összeállított modulokból bizo-
nyíthatott. Az elméleti modulokra három félnap állt rendel-
kezésre, a gyakorlati modul – ami többek között díjlovaglás-
ból és díjhajtásból állt – két félnapot vett igénybe. A tét nagy
volt: az elsõ kilenc helyezett mentesül a szakvizsgák alól,
õk jeles eredménnyel végeznek valamennyi modulból.

A 11 éves múltra visszatekintõ versenysorozaton – ame-
lyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara írt ki – nemcsak a le-
bonyolításban kiváló teljesítményt nyújtó iskola, hanem an-
nak két tanulója is kitûnõen szerepelt: Guba Viktória 2. he-
lyezést ért el, Tóth Erzsébet pedig a 4. helyet szerezte meg.
A két tanuló együttes eredménye azt jelenti, hogy települé-
sünk lovas szakképzõ intézménye összetettben az elsõ he-
lyen végzett. A szakma kiváló tanulója verseny gyõztese Fo-
dor Ildikó lett Kiskunfélegyházáról, harmadikként pedig
Hamza Viktória gyõri diák végzett.

Körmendi Csaba igazgató azon reményének adott han-
got, hogy iskolájuk a jövõben valószínûleg profitálhat az
ilyen versenyekbõl, hiszen minél több megmérettetésen
szerepelnek jól diákjaik, annál inkább nõhet hírnevük a po-
tenciális továbbtanulók, a szakma, és természetesen a köz-
vélemény körében. 

Rövid interjú erejéig sikerült megszólaltatnunk a bábolnai
lovasoktatás számára dicsõséget szerzett lányokat, akik el-
mondták, elsõsorban az elméleti modulokban érzik magu-
kat otthon. Kitûnõ felkészítésüknek köszönhetõen a gyakor-
latban is bizonyították tudásukat, köszönhetõen Rozmán
Ferenc tanár úr áldozatos munkájának. Erzsébet szerényen
mesélte, hogy õ még csak másfél éve lovagol, így nagyon

örül eredményének, reméli, hogy a jövõben, a munkakere-
sés fázisában jó ajánlólevélnek bizonyul majd eredménye.
Viki szeretne továbbtanulni. Miután megteremtette tanulmá-
nyai finanszírozásához szükséges keretet, állatorvos szeret-
ne lenni. Az elsõ lépést már megtették, hiszen egy fontos
vizsgát már elõre teljesítettek.

A lovassportokban is több verseny zajlik egy idõben, így
más diákok sikerérõl is beszámolt Körmendi Csaba igazga-
tó: egy országos közismereti tanulmányi versenyen, amely-
re több mint 3000 diák jelentkezett, Szilicsány Mercedes 16.
helyezést ért el a 10. évfolyamosok csoportjában, ugyan-
ezen a versenyen a 9. évfolyamosok 3 fõs csapatversenyén
az ezüstérmet hozták haza a bábolnai diákok. A gyõri Vad-
virág Kupán díjugratásban Tóth Martin megnyerte mindhá-
rom kategóriát, az utolsó versenyszámban, a korlátugrás-
ban pedig a szintén bábolnai színekben versenyzõ Szepesi
Nikolettel holtversenyben végzett az elsõ helyen.

Eltelt egy év, ismét a diákok vették birtokba egy napra a
lovasiskolát. Az iskola névadójáról elnevezett diáknapot ta-
valy még hagyományteremtõ szándékkal indították útjára.
A fiatal lovasnövendékek elõzõleg eltervezett programját
április szeszélyes mivolta egy kicsit átalakította. A szél miatt
az arborétumba tervezett programokat az iskola területén
bonyolították le, de így is maradt elegendõ móka és kaca-
gás. Az olyan ügyességi versenyek, mint a célba dobás,
vagy éppen az egyedi gyógyszeradagolás lovaknak egy
„pisztollyal” történt. Az ácsi tûzoltók is kivonultak a helyszín-
re, ahol a katasztrófavédelem egyik ágával ismerkedhettek
a fiatalok, felszállhattak a tûzoltóautóra, kipróbálhatták az
egyes technikai eszközöket, valamint egy meglepetés hab-
partit is kaptak ajándékba, amelyet nagyon élveztek a hideg
idõjárás ellenére is. További programként az egyik szülõ – a
tavalyihoz hasonlóan – íjat, számszeríjat, valamint légpisz-
tolyt biztosított a tanulóknak kipróbálásra. 

A tavalyihoz hasonlóan az iskola idén is meghirdette fõ-
zõversenyét. Az alapanyagokat - hagyma, krumpli, hús – az
iskola biztosította, a nebulók pedig megmutathatták, ha
esetleg a rideg pusztában rekednének egy szeles estén,
akkor bográcsban, zárt üstben hogyan készítenének el egy
hamisítatlan gulyásételt. 

A „Pettkó-nap” zárásaként egy úgy nevezett clap-dalt ad-
tak elõ a fiatalok, amelyben a fõszerep a tapsé volt, mely-
hez poharakat is felhasználtak hangszerként a gitárkíséret
mellé. Jövõre is továbbforog a hagyomány fogatának kere-
ke.

SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY
Bábolnai helyezettek

,,PETTKÓ-NAP’’ A LOVASISKOLÁBAN

Látványos ceremóniával ballagott el a lovasiskola 44
véndiákja április 30-án. A mûsorban valamennyien
megmutatták tudásuk egy szeletkéjét a lovas pályán,
majd felvonulva a város utcáin búcsúztak a település-
tõl. Június 17-tõl szakvizsga vár rájuk.
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IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Mr. Kobb a fél tucat szegfût a zölddel és az apró, fehér vi-
rágokkal celofánba csomagolta. Igazán szép anyák napi
csokor lett.

– Ernie, hogy viszed ezt haza? – kérdezte.
– Hát hazaviszem.
– Biciklivel vagy?
Bólintottam. Kinéztünk a virágüzlet kirakatán, és láttuk,

hogy a fák csaknem lehajolnak a járdáig. Igazán ocsmány
szél volt.

Mr. Kobb vastag csomagolópapírba burkolta a virágokat.
– Sok szerencsét, kölyök.

– Köszönöm – mondtam. A csokrot a kabátom alá tettem,
és nyakig felhúztam a dzsekim cipzárját. A szirmok csiklan-
dozták ugyan a nyakamat és az államat, de attól tartottam,
a szél szétcibálná az összes szegfût, ha a kormányt marko-
ló kezemben szorongatnám a virágokat. Úgy gondoltam, a
mamám sokkal többet érdemel egy halom virág nélküli,
csupasz szárnál.

Nos, van egyszerû szél, de van olyan szél is, amelyik fel-
kap és két háztömbbel odébb tesz le. Aznap ezt a második
fajtát osztották be szolgálatba. Nem volt könnyû vele szem-
ben kerékpározni. Miközben a pedálokat tekertem, szorítot-
tam a kormányt, a szél olyan erõsen fújt az arcomba, hogy
szinte alig kaptam levegõt. Valahányszor felnéztem, az volt
az érzésem, hogy alig jutottam elõre.

Folyt az orrom, nem volt nálam zsebkendõ, az ajkam re-
megett, a fülem megfájdult, a szemem olyan száraz volt,
hogy nem tudtam pislogni, minden izmom fájt.

Az autóúton egyre több jármû tûnt fel. A szél a kerékpár-
útról kitaszigált az úttestre – bármikor elgázolhatnak! Egy
teherautó dudálva kikerült, egy úrvezetõ átkozódott.

Már sötétedett, mire megközelítettem a mi tömbünket. Ar-
ra gondoltam, a szüleim bizonyára aggódnak, talán elém is
jönnek a kisteherautóval, felvesznek és jó melegben mehe-
tek haza. Minél tovább kerekeztem, arra várva, hogy a sö-
tétbõl felbukkanjanak az ismerõs fényszórók, annál dühö-
sebb lettem.

Ezt az ostoba bicajozást kizárólag a mami kedvéért csi-
nálom. Az a legkevesebb, hogy megmentse az életemet!

Négy háztömbnyire a lakásunktól teljesen kifulladva
megálltam, és kivettem a virágokat a kabátom alól. Szétszó-
rom a csokrot a szélben, mami nem érdemli meg.

A szegfûk állapota azonban lefékezett. Már nem voltak
olyan üdék, a kis, fehér virágok is összemorzsolódtak, de a
csokor még elég csinosnak tûnt. Annyi meló volt idáig elci-
pelni, ostobaság lenne elpocsékolni.

A papírral bevont csokor végét a számba kaptam, és na-
gyon lassan hajtottam, nehogy a szél kárt tegyen a virágok-
ban. Most hátszelet kaptam, villámgyorsan suhantam. Meg-
próbáltam fékezni, és bekanyarodtam a felhajtónkra.

A kanyarban a bringa eldõlt, leestem, és legalább egy
métert csúsztam elõre. A virágok széthullottak, a szirmok
úgy szálltak a levegõben, mint a konfetti. Nem törõdve hor-
zsolásaimmal, megpróbáltam összeszedni néhány ép szá-
lat, s a maradványokra visszatettem a laza díszítõszalagot.

Mami ijedten szaladt ki elém. A virágokat a hátam mögé
dugtam.

– Jól vagy? – kérdezte az arcomat vizsgálgatva.
– Kitûnõen – mondtam a torkomban formálódó gombó-

con keresztül.
– Biztos? Miért dugdosod a kezedet?
– A kezem is rendben van, látod? – Feléje nyújtottam a

hajdani csokrot, és mielõtt sírni kezdtem, még elmotyog-
tam: – Hoztam neked valamit.

Mami megfogta a csokrot, és olyan hosszan szagolgatta
a virágokat, mintha fel akarná szippantani a szegfûket. Vé-
gül lejjebb engedte a kezét, és láttam, hogy õ is sír.

– Nagyon szépek. Köszönöm.
Akkor jutott csak eszembe, hogy valójában miért is vet-

tem neki virágot.
Nem csupán azért, mert a naptárba be volt jelölve egy bi-

zonyos nap, hanem azért, mert tudtam, hogy szeret. A virá-
gok elpusztultak, mami kezében mégis élõnek és gyönyö-
rûnek látszottak.

Kedves Olvasó!
Május, gyönyörû tavasz, virágok és az édesanyák. Tudják-e Önök, mikortól ünnepel-

jük az anyák napját?
Az Egyesült Államok kongresszusa 1914-ben nyilvánította elõször állami ünneppé az

anyák napját. Hazánkban is az 1920-as években kezdõdött megünneplése, és – akár-
csak Ausztriában – hamar összekapcsolódott a májusi Mária-tisztelet hagyományával.
Németországban és Ausztriában május második, nálunk a hónap elsõ vasárnapja lett
anyák napja. Ezen a szép ünnepen különösen, de az év többi napján is szem elõtt kel-
lene tartanunk, hogy a család, az anyaság tisztelete és megbecsülése nélkül nincs sem
emberi sem nemzeti jövõ.

Egy kedves novellával köszöntök minden édesanyát így, az ünnep elmúltával is.
Veresné Szkocsek Mária

ERNIE GILBERT: ANYÁK NAPJA
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Miklosovits László grafikusmûvész képzõmûvészeti
tárlata az alkotóval való találkozással nyílt meg Bábol-
nán, az általános iskola mûvészeti termében április
11-én, a költészet napja alkalmából.

A rendezvényt dr. Horváth Klára polgármester nyi-
totta meg.

A képzõmûvész már nem elõször járt városunkban,
hiszen a Bábolnai Alkotótábor állandó szereplõje, letisztult
grafikáit már több ízben láthatta helyi tárlatban a bábolnai
közönség. 

Miért éppen Márai? Ezzel a címmel illette tárlatát az
alkotó, kinek gyermekkorában már meghatározó kap-
csolata volt az irodalommal. Elárulta, nagyapjának kö-
szönhetõ, hogy már fiatalon megbarátkozott az olvasással,
az irodalommal, az illusztrált könyvekkel. Késõbb, grafikus-

ként könyvkiadóknak dolgozott, címlapokat, borítókat, il-
lusztrációkat készített megbízásukból. Mint mondta, a mun-
kái során még intenzívebben fordult a szépirodalom felé,
vonzódása a könyvekhez máig megmaradt. 

Az alkotó valódi irodalomkedvelõ, és ezt az új arcát mu-
tatta meg hallgatóságának a költészet napján. 

Miklosovits László ezúttal Márai Sándorhoz fûzõdõ
gondolatait adaptálta közönségének az író halálának
25. évfordulója kapcsán.

A grafikusmûvész elmondása alapján személyesen soha
nem találkozott Máraival, de mindazokkal, akik az író köze-
lében lehettek, azokkal igen. Elmondása szerint tõlük ta-
nult. Az író mélyen megérintette. 

– Munkáim során kerülöm a fényképszerûséget és a sze-
mélyes kapcsolatot, engem sokkal inkább az a bölcsesség
foglalkoztatott, amit Márai papírra vetett – magyarázta az al-
kotó.

Miklosovits László kiállított mûvei nem sorozatok, nem is
illusztrációk, nem puszta szemléltetés, sokkal inkább önál-
ló életet élõ alkotások, a bölcsességek képi megvalósításai. 

A rendhagyó Márai-esten az Anonim Drámacsoport
Márai mûveket adott elõ, ezzel színesítve az elõadást.

KÖLTÉSZET NAPJA A GRAFIKUSMÛVÉSSZEL
A VÁROS VENDÉGE VOLT MIKLOSOVITS LÁSZLÓ

A MÛVÉSZRÕL:
Miklosovits László Zalaegerszegen született 1944. jú-
nius elsején. A budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti
Gimnáziumban Ujváry Lajos festõmûvész tanítvá-
nyaként tanult. Kép- és tervezõgrafikusként egyaránt
tevékenykedik, neves könyvtervezõ és illusztrátor.
1974 és 1979 között a Nagy István Csoport titkára
volt. 1970-tõl 1977-ig a Fiatal Képzõmûvészek Stúdi-
ója tagja. 1970 óta a Képzõmûvészeti Alap, a Ma-
gyar Alkotómûvészek Egyesülete tagja. 1982-ben lett
a Nimród vadászati folyóirat munkatársa; azóta
több természeti-vadászati jellegû egyéni és csopor-
tos kiállításon vett részt.

KÖNYVEI:
– Arany – Arany János versei Miklosovits László 

rajzaival (1997)
– Kép a képben (2006)
– Vesszõnyaláb II. (2008)
– Hommage á Márai Sándor (2009)

A ZENE SZÁRNYÁN
22001144..  jjúúnniiuuss  66-áánn  1188  óórraakkoorr

aa  vváárroosskköözzppoonnttbbaann  ééppüülltt  ffiillaaggóórriiáábbaann..

Töltsék kellemesen az estét

Kurdi Gábor dudással
A „Fölszállott a páva” Televíziós népzenei

és néptánc tehetségkutató verseny 
döntõjének különdíjasával

és énekes vendégével.
Szeretettel  várunk  

minden  kedves  zeneszeretõ  embert!

Rendhagyó módon, hozzanak magukkal 
egy kisszéket, párnát, vagy plédet, amelyre 

le tudnak ülni a filagória melletti füves területen!

Esõ  esetén  a  kávéház  teraszára  várjuk
az  érdeklõdõket!



Turisztikai csopor-
tunk 30 fõvel, kissé
csepergõs idõben vá-
gott neki a látnivalók-

ban gazdag Szigetköz nevezetessége-
inek megtekintésére.

Elsõként Dunaszegen a Falumúze-
um mögötti épületben a Stabilmotor
gyûjteményt tekintettük meg. A nép-
nyelv csettegõknek, csühögõknek hív-
ta az ipartörténeti szempontból pótol-
hatatlan magángyûjteményt. A belsõ
égésû motorok valamilyen munkaesz-
közt hajtottak egykor. A motorokon kí-
vül régi munkagépek, eszközök, olajo-
zók, régi tablók, és sok más érdekes-
ség is látható. A Helyismereti gyûjte-
mény termeiben láthattuk a népi pa-
raszti gazdálkodás, pásztorkodás, kis-
mesterségek eszközeit, a helyi népvi-
selet darabjait, gyermekjátékait. A gaz-
dag gyûjtemény megtekintése után
Hédervár nevezetességeinek megte-
kintése következett Ertl Sándor túratár-
sunkkal. A történelmi múlt a Héderváry
család nevéhez fõzõdik. A várkastélyt
eredetileg a XII. században építették,
többször lerombolták, majd a XIX. szá-

zadban Khuen-Héderváry Károly ro-
mantikus stílusban átépítette. Ma
négycsillagos szállodaként mûködik. A
kastély körüli valamikori angolpark kis-
sé elhanyagolt állapotban van, de jól-
esõ sétát tettünk az illatozó parkban. A
Boldogasszony-kápolna a Héderváry
család temetkezési helye, melyet
Héderváry Katalin lorettói kápolnával
bõvített. A védett temetõkertben, a ká-
polna bejárata elõtt 700 évesre becsült
kocsányos tölgy áll, melyet a néphit
Árpád fájának nevezett. Körbesétálva
a településen láthattuk még a Kont-fát,
a Kolorádó bogár szobrot, és a római
katolikus Szent Mihály templomot. Vi-
rágzó gesztenyefasor mentén érkez-
tünk Lipótra, ahol a Holt-Duna tanös-
vény kiemelkedõ értékeit mutatta be
Ásványi Antal Aurél területõr. A Barát-
ság ligethez zsombékos, sásos, ná-
das, gyékényes partszegély mentén
haladtunk. A holtág mellett felépített ki-
látóról jó rálátás nyílt a vízfelületre,
ahonnan távcsõvel madármegfigyelést
is végeztünk. A tündérrózsás, vízitökös
hínártársulás sok kétéltût és hüllõt rejt.
Különös látványt nyújtott a dunareme-

tei kikötõ, és az új
kompátkelõ. Itt meg-
pihenve a területõr
beszélt az élõhely
rekonstrukcióról, a
Duna elterelésérõl, a
vízutánpótlásról, a
csatornarendszerrõl.
Nem hagyhattuk ki a
Lipóti Pékség meg-
tekintését sem, a ter-

mékbemutató és kóstoló elnyerte tet-
szésünket. Hazafelé tartva még egy
különleges látvány várta a bonsai,- és
sziklakert kedvelõket. Ásványrárón a
magángyûjtõ és fafaragó Bognár Er-
nõnél néztük meg a csodálatos kertet.

Minden érdeklõdõ figyelmébe aján-
lom a Szigetközi Tájvédelmi Körzet
megtekintését. Bierbauer Imréné
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BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Pilis hegység
Útvonal: Dömös – Szõke-forrás –
Király-kút – Akasztó-hegy – Prédiká-
lószék – Vadálló-kövek – Dömös.
Táv: 12 km, közepes nehézségû
Idõpont: május 17-én (esõ esetén
elmarad)
Túravezetõk: Mészáros Attila, dr.
Veres Zoltán.
Indulás: 8.00 órakor a Kardirex
elõtti parkolóból
Hazaérkezés: 18 óra körül
Költségek: kb. 2500 Ft/fõ buszkölt-
ség + saját fogyasztás egy vendég-
lõben.
Fontos a megfelelõ öltözet, külö-
nösen a zárt cipõ.

Jelentkezés és megbeszélés
május 14-én 17 órakor 
a Városi Könyvtárban

Bierbauer Imréné szervezõnél.
A túrán mindenki

saját felelõsségére vesz részt!
Minden érdeklõdõt 

sok szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu

TÚRA AZ „EZER SZIGET” VILÁGÁBAN

A csõdeljárásból kilábalni igyekvõ IKR Zrt. tartott Tavaszi
Gazdanapot április 16-án a CornMill Hungary Kft. nagyig-
mándi telephelyén szakemberek és a sajtó képviselõi szá-
mára. A cég munkatársai álló és szántóföldi gépbemutatón
demonstrálták a jövõ irányvonalait, mely sok szakmai érde-
kességet kínált amellett, hogy kedvezményes gépvásárlási
lehetõségekkel is kecsegtettek. A különbözõ gépkapcsolá-
sok közt a gazdák és érdeklõdõk traktoros magágy elõké-
szítést és kukoricavetést, valamint önjáró gépekkel perme-
tezési gyakorlatot láthattak. A gépbemutatókat követõen az
esemény a bábolnai IKR Parkban, a Kereskedelmi Központ
elõadótermében folytatódott, ahol az IKR csõdeljárást köve-
tõ helyzetét is elemezték.

Errõl kérdeztük Szaxon J. Attilát, a cég vezérigazgatóját,
aki lapunk számára elmondta, második csõdegyezségi
ajánlatukat elfogadták a hitelezõk. Jelenleg várakozó állás-
ponton vannak, mert a cégbírósághoz két felszólamlás ér-
kezett az ügy kapcsán, melyet az illetékes bíró vizsgál. Re-
ményei szerint hamarosan bírói döntés születik, majd az
egyezség jogerõre emelkedik. A vezérigazgató hangsú-
lyozta, ezután az IKR-nek két fontos feladata lesz: elõször is
jövõ év közepéig tartozásaikat ki kell fizetniük, melyeket

készleteladásból, kintlévõségek behajtásából fedeznek.
Emellett márkafüggetlen gépkereskedést hoznak létre,
melyben komoly lehetõségek rejlenek. Az IKR ezáltal meg-
marad, ám sokkal kisebb cégként mûködik tovább, hiszen
tevékenységeinek nagy részét már átvették a vállalatcso-
port különbözõ kft-i.

HAGYOMÁNYTEREMTÕ TAVASZI GAZDANAP AZ IKR-NÉL
Csõdegyezség a hitelezõkkel
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ELJÖTT A VÍZIKÖZMÛ
ÁTADÁSÁNAK IDEJE

A víziközmû-szolgáltatásáról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vényben foglaltak miatt tavaly május óta folyamatos egyez-
tetések történtek az önkormányzat és a szennyvíz és ivóvíz
közmû vagyont üzemeltetésre átvevõ ÉDV Zrt. között. 

Tavaly a képviselõ-testület december 19-i ülésén a gré-
mium mindkét ágazatra vonatkozóan elfogadta a bérleti-
üzemeltetési szerzõdések tervezetét. Az aláírt szerzõdése-
ket a Magyar Energetikai és Közmû-Szabályozási Hivatal is
jóváhagyta március végén. A városvezetésnek egy hónap-
ja maradt arra, hogy a megállapodás szerint átadja a
viziközmû vagyonelemeket üzemeltetésre az ÉDV Zrt. ré-
szére. Az átadás határideje május 1-je. 

A testület legutóbbi ülésén is tárgyalt és állást foglalt a té-
mában. 

Az ÉDV Zrt. illetékes vezetõivel folytatott egyeztetések
eredményeként megállapodás született arról, hogy a
számlázással kapcsolatos munkatárs május és június hó-
napban heti 3 napot Bábolnán tölt, kedden (9-17 óráig) és
pénteken (7-15 óráig) a Zrínyi úti épületben elérhetõ az
ügyintézõ a számlázási kérdésekkel. 

A Kft. többi víz és szennyvíz ágazattal kapcsolatos fel-
adatellátását biztosító dolgozóját az ÉDV Zrt. május 1-jétõl
foglalkoztatásra átveszi. 

Az ÉDV Zrt. határidõig átveszi a helyben elvégzendõ te-
vékenységek ellátásához szükséges tárgyi eszközöket, il-
letve megtörténtek a fogyasztásmérõi leolvasások. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén szó-
ba került továbbá a Kft. dolgozóinak jutalmazása is, amit a
testületi ülésen egy havi bér jutalomként történõ kifizetésé-
ben állapított meg a testület. 

A lakosságot érintõ változás, hogy május 1-jétõl minden
helyi lakos kizárólag saját költségére rendelheti meg a
duguláselhárítási szolgáltatást privát ingatlanjára az ezt
végzõ vállakozóktól.

A képviselõ-testület májusi ülésén dönt a Kft. távlati sor-
sáról és választ átmeneti idõre megbízott ügyvezetõt.

H Í R L E V É L
2014. május 1-étõl az Északdunántúli Vízmû

Zrt. látja el Bábolna község szennyvíz közmûvé-
nek, illetve a település azon részének az ivóvíz

üzemeltetését is, amelyet korábban a Bábolnai Szennyvíz-
kezelõ és Szolgáltató Kft. látott el. A Bábolnai Szennyvízke-
zelõ és Szolgáltató Kft. ezen idõpontig végzett teljesítésrõl
állít ki végszámlát az ivóvíz szolgáltatási és szennyvízelve-
zetési díjról. 

Az Ön elõzõ 365 napos átlagfogyasztása alapján becsült
vízmérõállás szerint történik a számlázás megosztása a
szolgáltatók között. Társaságunk a következõ számlájában
már szerepeltetni fogja a szennyvízelvezetési díjat, változat-
lan egységárral. A szolgáltatási szerzõdéseket a közeljövõ-
ben postai úton juttatjuk el felhasználóink részére, amelyet
aláírást követõen kérünk visszaküldeni.

A fogyasztókkal kapcsolatot tartó munkatársaink a Víz-
mû által rendszeresített fényképes, sorszámmal ellátott, a
személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes kitûzõvel
rendelkeznek. 

Készséggel állunk rendelkezésre telefonos ügyfélszolgá-
latunkon és a Kisbéri Fiókirodánkban az alábbi idõpontok-
ban: Központi Telefonos Ügyfélszolgálat 

06-40-555-222;  34 516-000
Hétfõ: 7-19. Kedd, szerda, csütörtök: 8-15. Péntek: 8-14

Kisbér, Vásártér
Hétfõ, szerda, péntek: szünnap. Kedd: 8-15. Csütörtök: 7-19

A hibabejelentés fogadása diszpécserszolgálatunknál
történik az ingyenesen hívható 06-80/426-426-os telefon-
számon, ahol munkatársaink éjjel-nappal várják bejelenté-
seiket. Társaságunkról bõvebben a www.edv.hu honlapon
tájékozódhat.

Az Önök szolgáltatója: Északdunántúli Vízmû Zrt.

ELADÓ
55 m2-es keletre nézõ

földszintes lakás
Bábolna, Széchenyi lakótelep

C ép. Fsz. 4. alatt (postával szemben).
Az ingatlanban ablakcsere, 
fürdõszoba teljes felújítás, 
fûtés korszerûsítés történt.

Tartozik hozzá az alagsorban
kerékpártároló, zárt fatároló,

közös pincerész.
Garázzsal együtt, vagy külön is eladó. 

Irányár: 7 millió forint.
Érdeklõdni munkaidõben:Érdeklõdni munkaidõben:

Valkó Eugénia
22/550-182, vagy 30/4925-664

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



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu16

2014. május

NYUGDÍJAS LOCSOLÓBÁL
A bábolnai nyugdíjasok általában rendkívül aktív életet él-

nek. Ha végeztek házi teendõikkel, elõszeretettel látogatják
az Idõsek Klubját, ahol számos programlehetõséget kínál-
nak számukra. Szívesen járnak táncmulatságba is, az alap-
szolgáltatási központ munkatársai évente két batyus bált
szerveznek: egyet farsang táján, a másikat pedig Szilvesz-
tert megelõzõen. Igény mutatkozott egy újabb zenés-tán-
cos összejövetelre, melynek a locsolóbál elnevezést adták,
lévén húsvét környékén rendezték, április 23-án. A Szabad-
idõközpontban élõzene, tánc és tombola várt minden jelen-
lévõre. A rendezvényt dr. Horváth Klára polgármester is
megtisztelte.

MÁJUSBAN KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT
Május elsõ vasárnapján gyermekek köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat, esetleg dédmamájukat anyák napja al-

kalmából. Az Idõsek Klubjába óvodánk zöld csoportja látogatott el, hogy kedves mûsorukkal felköszöntsék a klubtago-
kat. Az eseményt dr. Horváth Klára polgármester is megtisztelte jelenlétével. Április 29-én a klubban nagy izgalommal áll-
tak a nyugdíjasok elé az ovisok, akik verssel, dallal készültek. A csöppségek a mûsor után virággal lepték meg a nyugdí-
jas klub tagjait, akiknek meghitt pillanatokat szerzett a szívbõl jövõ jókívánságokat hozó óvodás látogatás. 

KIS MESETUDÓSOK
Az 1996/97-es tanévben indult útjára a mesevetélkedõ,

mely azóta is töretlenül visszatér az iskolai rendezvények
sorába. Április 24-én került sor a Bábolnán megtartott me-
gyei döntõre, melyre ismét szép számú mesekedvelõ tanu-
ló érkezett. Tatabányát kettõ, Esztergomot három iskolai
csapat képviselte. Küldött diákokat a megmérettetésbe
Kecskéd, Tarján, Nagyigmánd és Komárom is.

Ignáczné Buruczki Erika pedagógus elmondta, a gyere-
kek feladata a különbözõ mesék feldolgozása, miközben
csapatként is helyt kell állniuk.

A nagykorúságába lépõ megmérettetés az olvasást nép-
szerûsíti. Az alsós korosztály még fogékony a mesékre, de
a számítógép alternatív világa igazi vetélytárs az olvasó-
könyvvel szemben. A mesevetélkedõ ez idáig azonban tö-
retlenül mûködik, a szervezést és a felkészítést vállaló, kitar-
tó pedagógusok jóvoltából.

A gyerekek felkészülten érkeztek a bábolnai fordulóra,
mégis a babérokat a Feszty-iskola csapata aratta le. A me-
gyei döntõ komáromi gyõztesei a Szegeden rendezendõ
országos fordulóba jutottak.

Hirdessen a Bábolnai Fórumban
1 oldal: br. 10.000,- Ft, 1/2 oldal: br. 6.000,- Ft, 1/4 oldal: br. 3.000,- Ft, 1/8 oldal: br. 1.600,- Ft
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 11. – Vasárnap 11 óra
MÁJUS 18. – Vasárnap 11 óra
MÁJUS 25. – Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   1. – Vasárnap (KONFIRMÁCIÓ) 11 óra
JÚNIUS   8. – Pünkösdvasárnap (Úrvacsora, legátus szolgál) 11 óra
JÚNIUS   9. – Pünkösdhétfõ 11 óra
JÚNIUS 15. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁJUS 18. vasárnap 15.30 óra

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
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

Május 16-án pénteken 17.00 szoborszentelés
Nepomuki Szent János szobor 
koszorúzása utána szentmise
Május 18-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Húsvét 5. vasárnapja, búcsú 10.45 ünnepi szentmise
Május 25-én vasárnap 10.20 zsolozsma
Húsvét 6. vasárnapja 10.45 ünnepi szentmise

Az ácsi katolikus templomban:
Május 17-én szombaton 15.00
Bérmálkozás 
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 06-20/5123-560
Kántor: Drávai Veronika 06-30/7490-667

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

NÉMETH LAJOS
HALÁLÁNAK

25. ÉVFORDULÓJÁRA
1989. MÁJUS 29.

,,Nem az a fájdalom, amelytõl könnyes
a szem, hanem amit a szívünkben hordunk

némán, csendesen.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
Családja, testvérei, ismerõsei, barátai.

MEGHÍVÓ
Bábolna Város Önkormányzata, valamint a

Bábolnai Római Katolikus Plébánia
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

2014. május 25-én 16 órakor
a Bábolnai Nepomuki Szent János 

Katolikus Templomba a

Soltész István Kamarazenekar
koncertjére.

A belépés díjtalan!

BÁBOLNAI BÚCSÚ
2014. MÁJUS 18-ÁN

a Kereskedõ udvar 
melletti területen
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Országos Lovastusa Minõsítõ ver-
senynek adott otthont a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok Kft. április 4-5-én. A
Magyar Lovassport Szövetség Lovas-
tusa szakága szívesen rendez ver-
senyt városunkban, miután a 3 ver-
senyszámból – díjlovaglás, díjugratás,
krossz - álló komplex sportághoz min-
den feltétel adott. 

A hétvégi küzdelemben 3 bábolnai
lovas is indult. Buza Patrik elõször vett
részt military versenyen, úgy gondolta,
a díjugratás után megméretteti magát
ebben a szakágban is. Patrik a kezdõ-
ifjúsági kategóriában vett részt. Díjlo-
vaglása kevésbé sikerült, díjugratás-
ban egy verõhibája volt, a krosszver-
senyben viszont várakozáson felül
szerepelt, így összesítésben a nyolca-
dik helyet szerezte meg.

Szollár Evelin, a Ménesbirtok dolgo-
zója és versenyzõje amatõr kezdõ ka-
tegóriában versenyzett. Õ is elsõ alka-
lommal próbálta ki magát a szakág-
ban, eddig díjugrató versenyeken vett
részt. Ez alkalommal mindhárom ver-

senyszáma jól sikerült, kategóriájában
bronzérmet vívott ki magának. 

Fábián Dóra a legmagasabb kategó-
riában indult. Magasra tette a mércét,
ez a verseny azonban nem hozta meg
számára a várt formát: az ugrószám-
ban hiába teljesített kiválóan, a nehéz
terepen lova háromszori ellenszegülé-
se miatt kizárták. Dóra ezen okulva
folytatja a felkészülést, nem adja fel jö-
võ év tervét, hiszen az Európa-bajnok-
ságra készül. 

Elkezdõdött a szabadtéri lovas ver-
senyszezon a díjugrató lovasok szá-
mára, melynek idénynyitó versenyét
Bábolnán rendezték április 10. és 13.
között. A közel 1200 start önmagáért
beszél, az országos élmezõnynek és
amatõr sportolóknak is lehetõséget
adó megmérettetésen egyre több helyi
versenyzõ volt megtalálható.

A Ménesbirtok lovasai közül Tóth Ta-
mara és Tóth Martin értek el kiemelke-
dõ eredményeket. Több kategóriában
elsõ és második helyezést tudhatnak

magukénak. Szentirmai Péter is szám-
talan kategóriában versenyzett, közü-
lük egy nyitott versenyszám gyõzelmé-
vel büszkélkedhet. 

A tavaly ifjúsági korosztályban kitû-
nõ eredményeket elérõ Tornyos Fanni
az amatõr felnõttek között szerzett má-
sodik helyet, Suhayda Anna pedig a
kezdõ lovasok versenyét nyerte. 

A zárónap utolsó elõtti versenyszá-
maként rendezték meg az „Áprilisi
Szezonnyitó Bábolna Nagydíj”-at. Itt
bábolnai illetõségû indulóval nem ta-
lálkozhattunk, hiszen 140 cm-es aka-
dályokkal tarkított pályát kellett teljesí-
teni a lovasoknak, õk a hazai díjugra-
tás legjobbjai közé tartoznak.

A Ménesbirtok ügyvezetõ igazgató-
ja, Bérci Balázs szerint az ország vala-
mennyi megyéjét megszólító megmé-
rettetés Bábolna számára nagy büsz-
keség, nemcsak a rendezés joga mi-
att. A verseny helyben azért is fontos,
mert a Ménesbirtok színeiben induló
jelentõs számú versenyzõ így hazai
pályán teljesíthet. A Ménesbirtok veze-
tõje elmondta, a versenyzésben is
igyekeznek segíteni a fiatal lovas ge-
nerációt. 

Kisbéren játszott megyei elsõ osztályú nõi kézilabda
csapatunk április 5-én. Az elsõ helyért küzdõ hazaiak ellent-
mondást nem tûrve, határozott játékkal múlták felül
lányainkat. Kisbér KC – Bábolna SE 22:16.

Április 13-án vasárnap este 7 órakor játszották a
Tatabánya – Bábolna megyei nõi kézilabda mérkõzést. Az
idegenbeli találkozón lányaink ezúttal sem tudtak
meglepetést szerezni, ismét vereséget szenvedtek.
Tatabánya SC – Bábolna SE 20:15.

A megyei bajnokságban szereplõ kézilabdás lányok
három idegenbeli mérkõzést követõen végre hazai pályán

játszhattak, a sereghajtó Tarján együttesét fogadták április
utolsó vasárnapjának délelõttjén. A találkozó beillett volna
amolyan barátságos edzõmeccsnek is, csendes, nyugodt
kézilabdát játszott mindkét gárda. A játék kimenetele nem
volt kétséges, lányaink a kezdõ sípszótól a mérkõzés
végéig kezükben tartották a kezdeményezést, végig
vezetve egyértelmû, könnyed gyõzelmet arattak. Szántó
Zita edzõ ezúttal elégedett lehetett csapatával, kipróbálhat-
tak különbözõ formációkat, figurákat is. Bábolna SE –
Tarján SE 30:20.

NB II-es tekézõink Sopronban vendégszerepeltek április
5-én. A tét nagy volt, gyõzelem esetén elõreléphettek volna
egy helyet, mely a szépen hangzó dobogó harmadik fokát
jelenthette volna. A csapatpontokat tekintve döntetlenre
végzõdött a találkozó, ám a plusz két pontot több ütött fára
a hazaiak kapták. Scarbantia SE – Bábolna SE 5:3
(2642:2552): Torma József 446 fa, Balogh István 451 fa,
csp., Balom Sándor 414 fa, csp., Morvai Gábor 440 fa, csp.,
Szilágyi András 412 fa, Mogyorósi Balázs 389 fa.
Scarbantia SE ifi – Bábolna SE ifi 2:0 (458:401): Jurics
Gergõ 401 fa.

A Gyõri Komszol gárdája hasonló eredményekkel büsz-
kélkedhet a tekézõk NB II-es bajnokságában, mint legénye-
ink. Április 12-én õk látogattak Bábolnára, hogy két azonos
pontszámmal rendelkezõ csapat találkozóján döntsenek a
negyedik, ötödik hely sorsáról. A mérkõzést a vendégek
kezdték jobban, az utolsó kör elõtt még 3:1-re vezettek, bár
mi dobtunk több fát. Ismét Szilágyi András és Balom Sán-
dor kezében volt a sorsfordító kérdés, vajon sikerül-e visz-
szahozni a vesztésre álló meccset. A két befejezõ ember
nem okozott csalódást, hozták jó formájukat, így legénye-

ink kiegyenlítettek és több dobott fára kapták a plusz két
pontot. Bábolna SE – Gyõri Komszol SK 5:3 (2630:2561):
Torma József 427 fa, Balogh István 436 fa, Körmendi Imre
459 fa, csp., Morvai Gábor 423 fa, Szilágyi András 459 fa,
csp., Balom Sándor 426 fa, csp. Bábolna SE ifi – Gyõri
Komszol SK ifi 2:0 (403:347): Szász László 403 fa.

Nem sikerült NB II-es tekézõinknek dobogó-közelben
maradni. Ezúttal a listavezetõ Kõszeg otthonába látogattak,
ahol csupán két csapatpontot sikerült szerezni, a hazai gár-
da bizonyította elsõségének jogosságát. Kõszegi SK – Bá-
bolna SE 6:2 (2551:2500): Torma József 419 fa, csp., Ba-
logh István 440 fa, Körmendi Imre 412 fa, Morvai Gábor 439
fa, csp., Szilágyi András 394 fa, Balom Sándor 396 fa. Kõ-
szegi SK ifi – Bábolna SE ifi 0:2 (409:426): Szász László
426 fa. 

Tekecsapatunk a Gyõri Komszol gárdájával azonos pont-
számmal egyelõre ötödik, de mindössze két pont hátrány-
ban van a harmadik Sárvár együttesétõl. A bajnokságból
csupán egy mérkõzés van hátra, május 17-én hazai pályán
mérkõznek a Szany csapatával, közben egyszer szabadna-
posak, így a dobogó elérésére már kevés az esély. HP

TEKE NB II:  BÚCSÚ A DOBOGÓS HELYEZÉSTÕL?

KÉZILABDA: A CSAPAT MÉG NEM FORRT ÖSSZE TÖKÉLETESEN

LOVAS VERSENYSZEZON BÁBOLNÁN
MILITARY ÉS DÍJUGRATÓ VERSENY
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Az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület a 2014. április

12-én megrendezett Évadnyitó horgászversennyel indí-
totta el az idei horgászszezont. Egy héttel a verseny elõtt
25 q ponty került a tóba.

A kellemes idõben rendezett versenyre 42 horgász ne-
vezett. A jó hangulatú versengés során szép számmal
akadtak horogra a halak. A verseny legnagyobb halát
Paksi Gábor akasztotta és fogta meg, mely a mérlegelés
során 10,52 kg-t nyomott. Ezért a versenyzõ külön kupát
kapott.

A versenyt követõen az eredményhirdetés során az
alábbiak részesültek díjazásban: I. Paksi Gábor 24,88
kg. II. Török Sándor 11,02 kg. III. Németh Gábor 10,71
kg. IV. Szász Attila 9,48 kg. V. Foltin Károly 8,57 kg

A horgászegyesület vezetõsége miután megköszönte a

részvételt a versenyzõknek, az egyesület területi enge-
déllyel rendelkezõ horgászait meghívta a következõ zárt,
egyéni versenyre, melyet 2014. május 1-jén rendeznek.

Berkes István

LLLLAA BB DD AA RR ÚÚ GG ÁÁ SS MM EE GG YY EE II EE LL SS ÕÕ OO SS ZZ TT ÁÁ LL YY
Megyei rangadót vívott labdarúgócsapatunk április 6-

án Banán. A két szomszédvár találkozója mindig kiélezett
küzdelmet hoz, az õszi meccset legényeink nyerték. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan most is nagy iramban kezdõdött a
mérkõzés, de sok hibával játszott mindkét gárda. Az elsõ
félidõben mindkét csapatnak adódott lehetõsége, bábol-
nai részrõl Róth István hagyott ki helyzetet, a másik olda-
lon Vollai szabadrúgását védte kapusunk. A második já-
tékrészben még több veszélyes akció bontakozott ki
mindkét részrõl, de inkább a hazaiak akarata érvényesült.
Játékosaink kevésbé bírták az iramot, még az ember-
elõnyt sem sikerült kihasználni. Pedig gólhelyzetekbõl
nem volt hiány, de a kihagyott lehetõségek megbosszul-
ták magukat. A 66. percben hazai szabadrúgást követõen
a kipattanó labdát Poloviczer értékesítette. Még 10 perc
sem telt el, amikor egy baloldali szögletbõl Dobai fejesé-
vel már két gól elõnyre tett szert Bana. Focistáink ezután
már hiába küzdöttek legalább a szépítésért, a hazaiak
oroszlánként védték kapujukat és megérdemelten nyer-
ték a megyei rangadót. Banai KSK – Bábolna SE 2:0,
U19 1:4.

A banai rangadó után ismét két szomszédvár mérkõzé-
sére került sor április 13-án. Focistáink az Ács együttesét
fogadták, akik ha jó néhány ponttal mögöttünk álltak
ugyan a tabellán, mégis esélyesként érkeztek Bábolnára.
A mérkõzés színvonala ezúttal is alacsonyabb volt a várt-
nál, inkább küzdelmes, szétdarabolt meccset láthattak a
helyi- és vendégszurkolók. Jellemzõen fél percnél hosz-
szabb folyamatos játékot nem produkáltak a csapatok, in-
kább egyfajta görcsös nyerni akarás nyomta rá bélyegét
a találkozóra. Az ácsiak már a 18. percben vezetést sze-
reztek, ezután ráültek az eredményre. Ütõképes csatársor
híján a mieink csak akkor tudtak helyzeteket kialakítani,
ha valamelyik védõjátékosunk az ellenfél tizenhatosa kö-
zelébe keveredett. A második félidõ 22. percében is ez
történt, amikor Horváth Csaba talált az ácsi hálóba, ezzel
kiegyenlítve az eredményt. A hazai gólt is csupán görcsös
akarás követte, ez mindkét gárdára igaz volt. A két szom-
szédvár rangadója ezúttal igazságos pontosztozkodással
zárult. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC 1:1, U19 0:1.

Április 20-án labdarúgóink Zsámbékon vendégszere-
peltek. Jelentõsen foghíjas együttesünk az elsõ félidõben
megszerezte ugyan a vezetést, de a második játékrész
vége felé a hazai gárda kiegyenlített. A lefújásig már nem
bírtak egymással a csapatok - bár a 90. percben még volt
egy kihagyott ziccerünk - így az elõzõ hetihez hasonlóan

most is pontosztozkodás lett a vége. Zsámbéki SK – Bá-
bolna SE 1:1, U19 4:0. 

A Vértesszõlõs együttese látogatott Bábolnára a me-
gyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában.
Mindkét gárda nagy lendülettel kezdett, az elsõ gólra sem
kellett sokáig várni. A 2. percben Horák Zsolt húzott el a
jobb szélen, beadását Lengyel Dániel fejelte az ellenfél
hálójába. A folytatásban jó iramú, színvonalas játékot lát-
hattak a nézõk, mígnem a 21. percben Róth István kapott
labdát az ellenfél térfelének közepén. Becsapva védõjét
nagy lendülettel iramodott a kapu felé, ahol lövését a há-
lóõr nem védhette. Csupán 6 percet kellet várni harmadik
gólunkra. Szilvás Dániel kitûnõ ívelést kapott az ellenfél
kapujától mintegy 20 méterre, majd önzetlenül passzolt a
mellette érkezõ Róth Istvánnak, aki most sem hibázott. A
Vértesszõlõs még nagyobb sebességre kapcsolt, legé-
nyeink pedig visszaálltak védekezni. A 37. percben egy
baloldali beadás nyomán veszélytelennek tûnõ helyzet-
ben Horváth Zoltán, az ellenfél játékosa fejelt Horváth
Ádám kapujába. A második félidõ javarészt vendég táma-
dásokkal telt, melyekbõl focistáink egy-egy kontratáma-
dást alakítottak ki. Az 55. percben Róth István szerzett
labdát az ellenfél térfelének közepén. Horák Zsoltnak to-
vábbított, õ középre passzolt Szilvás Dánielhez, aki nem
hibázott. A 65. percben is bábolnai gólnak örülhettek a
szurkolók Szilvás Dániel iramodott meg a középpályáról,
majd remek ütemben továbbította a labdát az érkezõ Hor-
váth Csabának. Lövését a kapus elsõre még védte, de a
kipattanó már a hálóban landolt. A lefújás elõtt négy perc-
cel még szépítettek a vendégek. Védõink elfeledkeztek a
vértesszõlõsi Szûcs Péterrõl, aki tizennégy méterrõl cse-
rekapusunk mellett biztosan lõtt gólt. Bábolna SE –
Vértesszõlõsi SE 5:2.

Az U19-es csapat hosszú nyeretlenségi sorozat után
szeretett volna hazai pályán bizonyítani. Ezúttal legjobb
összeállításukban szerepelhettek, hiszen itt volt az összes
olyan játékos, aki már a felnõtt együttesben bontogatja
szárnyait. A találkozó jól is kezdõdött, Vida Gábor a 10.
percben vezetést szerzett fiataljainknak. Jól is játszottak
ifistáink, a további gólok elmaradtak. A második játék-
részben már halványabban teljesített csapatunk, és bekö-
vetkezett, amire senki sem számított. A vendégek kere-
kedtek felül, és nemhogy megfordították a találkozót, de
biztos gyõzelmet arattak. Bábolna SE U19 –
Vértesszõlõsi SE U19 1:3.
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Tavaly õsszel indította útjára diákok számára kigondolt
sportprogramját egy jólismert csokoládégyártó világcég,
melynek termékei a gyermekek körében közkedvelt cse-
megének számítanak. Ezúttal az egészséges életmódra
nevelés érdekében olyan programot dolgoztak ki, mely-
ben az általános iskolák alsó tagozatosai vehetnek részt.
Feladatuk, hogy hetente egy felkészülési edzésen a szer-
vezõk által elkészített gyakorlatsorokat végezzenek, mely-
nek végén 16 feladatsorból álló váltóverseny kerekedik ki.
A végrehajtott feladatok után pontokat szerezhetnek, me-
lyeket késõbb értékes sporteszközökre válthatják.

A programra általános iskolánk is jelentkezett, pályáza-
tuk sikeres lett. Kántor Katalin és Csongrádi Péter peda-

gógusok kiválasztották azt a hét fiút és hét lányt, akikkel
a heti edzéseket végzik. A hónapok óta tartó felkészülés
során a gyerekek hihetetlen kedvvel és szorgalommal sa-
játították el a 16 feladatsort, ezért felkészítõik úgy döntöt-
tek, heti két alkalmat biztosítanak a gyakorlásra. 

Az egyéni, labdás és csapatügyességi feladatok be-
gyakorlása komoly kitartást igényelt az ifjú sportolók ré-
szérõl, de az eddigi fáradozás meghozta gyümölcsét. Sor
került ugyanis az elsõ komoly megmérettetésre, melyet a
Veszprém Arénában rendeztek. Csapatunk a regionális
döntõben mérhette össze tudását, Fejér, Komárom és
Veszprém megye 8 csapatával. A verseny kiélezett küz-
delmet hozott, iskolásaink remekül teljesítették a feladato-
kat, fej-fej mellett haladtak Cece tanulóinak együttesével.
Az utolsó versenyszám elõtt még egyenlõ volt az állás, és
bizonyára a kísérõ szülõk bíztatása is hozzájárult ahhoz,
hogy a végsõ, mindent eldöntõ gyakorlatot a mieink telje-
sítették jobban. Óriási bravúrt vittek véghez, megszerez-
ték a regionális döntõ elsõ helyét, így õk jutottak tovább
az országos középdöntõbe, ahol 16 csapat ellen kell
majd bizonyítaniuk. Csongrádi Péter testnevelõ szerint a
„Bábolnai sportosok” elnevezésû együttes számára ko-
moly elismerés e gyõzelem, hiszen olyan iskolákat gyõz-
tek le, ahol a testnevelés kiemelt szerepet kap az oktatás-
ban.

A gyõztes csapat tagjai: Nagy Adél, Lincz Gréta, Révai
Elfrida, Szabó Bernadett, Rózsási Krisztina, Trifusz Kata-
lin, Tóth Sára, Szabó Taddeus, Dávid Martin, Mátyás And-
rás, Szele András, Péter Bence, Panák Bence és Panák
Máté.

Hantos
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TTAA VV AA SS ZZ VV ÁÁ RR ÓÓ OOVV II SS NNYY UU SS ZZ II KK UU PP AA
Óvodáskorú labdarúgó palánták számára rendeztek

focitornát településünk sportcsarnokában április 19-én
húsvét vasárnapját megelõzõ szombat délelõtt.
Stílszerûen „Tavaszváró Ovis Nyuszikupa” elnevezést
kapta a rendezvény, melyet Szilágyi Ágnes, az intézmény
gondnoka már hetedik alkalommal rendezhetett meg.
Ezúttal négy együttes érkezett a tornára. Banáról,
Dunaszegrõl, Gyõrszentivánról jöttek ovis focisták és ter-
mészetesen itt voltak a hazai csemeték is. 

Végeredményben a gyõrszentivániak nyerték a legtöbb
meccset, õket a dunaszegiek, a bábolnaiak és a banaiak
követték. Külön jutalmat érdemelt Greguss Máté a bábol-
nai csapat tagja, aki a kislétszámú banai együttest
kiegészítve játszotta le a tornát. Jutalmazták a gólkirályt,
a dunaszegi Járev Mátét, a legjobb lány játékost Patyi
Petrát Gyõrszentivánról, valamint a legjobb hazai játékost,
Horváth Ákost. Az esemény záróakkordjaként élõ nyu-
lakat és kiscsibéket is simogathattak az apróságok.


