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IICímlap: Gyermek park a ‘70-es évek közepén. Böröcz Ferenc gyûjteményébõl.
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GGYERMEKNAPIYERMEKNAPI AJÁNDÉKAJÁNDÉK
AZAZ ÚJÚJ JÁTSZÓTÉRJÁTSZÓTÉR

Akár gyermeknapi ajándék is lehet-
ne a Rákóczi úti játszótér, mely immár
megújultan áll a gyerekek rendelkezé-
sére. 

A pályázati forrásból korszerûsített
megújult létesítményt május 27-én,
avatta a bábolnai önkormányzat. 

Az átadón már hangos gyermekzsi-
vaj fogadta a vendégeket, köztük
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízottat és Poprády Géza köz-
igazgatási államtitkárt, aki családjával
érkezett a jeles alkalomra. 

A Rózsaerdei úti játszótér új eszkö-
zökkel bõvült amellett, hogy környe-
zetére is nagy figyelmet fordítottak a
felújítás során. 

A kormánymegbízott úgy fogalma-
zott: egy játszótér átadása annak

ékes bizonyítéka, hogy a város veze-
tése számára fontos, hogy a település
legkisebbjei egészségben, a szabad-
ban és a gyermekközösség egymás
társaságában töltse a szabadidejét.
Poprády Géza azt emelte ki, hogy a jó
játszótér az, amelyik minden nap-
szakban foglalt. Az államtitkár szerint
a játszótér fontos helyszíne az önfe-
ledt játéknak, az erre az életkorra oly
jellemzõ vetélkedésnek és az elsõ
randiknak is. „Felnõtt analógiával élve:
a játszótér a gyermekek kávéháza.”

Bábolna tavaly nyáron nyújtott be
pályázatot a Vidékfejlesztési Miniszté-

riumhoz, és 2013. októberében kapta
meg a pozitív visszajelzést a közel
négymillió forintos támogatási ösz-
szegrõl. Ezt az összeget egészítette ki
az önkormányzat az önrésszel, mely-
re több mint egymillió forintot áldozott
a város. Külön örvendetes, hogy az
önkormányzat által a kivitelezési mun-
kálatokra kiírt pályázaton bábolnai
cég, a Communal Contact Kft. bizo-
nyult a legjobbnak. A játszótér bizton-
ságossá tételének egyik fõ követel-
ménye, hogy a játékba feledkezett
gyerekeket ne veszélyeztesse a for-
galom, az elguruló labdát ne autók
elõtt átszaladva kapják föl. A város
ezért saját erõbõl további, közel hat-
százezer forintból kerítést épített a lé-
tesítmény köré – fogalmazott az ál-
lamtitkár.

Dr. Horváth Klára bábolnai polgár-
mester a rövid átadót követõen öröm-
mel figyelte, ahogy a gyerkõcök a tõ-
lük megszokott lendülettel birtokba
veszik az új játékeszközöket, melye-
ket a Vidékfejlesztési Minisztérium tá-
mogatásával sikerült kihelyezni. Az el-
kerített, biztonságos zöld parkba ru-
gós- és lapülõkés hinta, csúszdás
mászóka, homokozó és mászóvár is
került a Rózsaerdei úti és a környék-
beli családosok örömére. Az ajándék-
ba kapott lufi és az avatóra szervezett
vendéglátás pedig csak hab volt a tor-
tán.
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Május 29-én határozatképesen ült asztalhoz a bábolnai
grémium, mely elsõként a két ülés között történt eseménye-
ket, a lejárt határidejû határozatokat és a bizottságok által
hozott döntéseket tárgyalta. A bizottságok által tárgyalt
ügyek közt ismét elõkerült a Helytörténeti Gyûjtemény utca-
fronti kerítésének kérdése, bõvebb kifejtést szántak a pat-
kány-mentesítésnek, valamint a buszvégállomás terveinek
aktualizálására vonatkozó ügynek. Elhangzott továbbá,
hogy Czunyiné dr. Bertalan Judit levélben köszönt el a bá-
bolnai önkormányzattól, - mellyel négy éven keresztül kivá-
ló együttmûködésben tevékenykedett – miután a volt kor-
mánymegbízott kizárólag országgyûlési képviselõként foly-
tatja munkáját. 

A második napirendi pontban a 2013. évi költségvetési
beszámoló módosítására, elfogadására került sor jogsza-
bályi elõírás okán. Áprilisban tárgyalta ugyanis a grémium a
napirendi pont elõzményét az elõzetes könyvvizsgálói tevé-
kenység alapján. Módosították a képviselõk a helyi szociá-
lis rendeletet is. 

A folytatásban Bolehradsky Szilveszter rendõr alezredes,
kapitányságvezetõ számolt be a helyi közbiztonság helyze-
térõl. Szóbeli kiegészítésében elhangzott: a bûncselekmé-
nyek száma egyre csökkenõ tendenciát mutat. A rendõrka-
pitány elmondta: 2013-ban 59 bûncselekményt regisztrál-
tak a város területén, míg az elõzõ idõszakban 167 regiszt-
rált bûneset volt. A komáromi kapitányság illetékességi te-
rületén a bûnügyi fertõzöttségi mutató tekintetében is job-
bak a mutatók, mint a megyében. A bûncselekmények
többsége lopás, a rendõrkapitány elmondása alapján rab-
lás utoljára 2010-ben történt. A beszámoló kapcsán
Bolehradsky Szilveszter megköszönte azt az éjjellátó ké-
szüléket, melyet az önkormányzat adományozott részükre,
valamint jelezte, hogy a jövõben is fokozottan figyelnek a
bûnmegelõzési tevékenység megvalósítására. 

Beszámolt tavalyi tevékenységérõl a Bábolnai Polgárõr
Egyesület is az ötödik napirendi pontban. Sáhó András el-
nök szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, – azonban meg-
köszönte az önkormányzat támogatását – a testület a be-
számolót egyhangúlag elfogadta. A polgármester a képvi-
selõ-testület nevében kérte fel a polgárõr egyesületet, hogy
lehetõségei szerint erõteljesen lépjen fel a településen a
vandálok ellen, miután egyre gyakoribbak a fa-rongálások
a városban.  Egyöntetûen szavazott a grémium a „Bábolná-
ért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi beszámolója kap-
csán is, mely napirendi pont elõadója Bihari Gábor, a kura-
tórium elnöke volt. Elhangzott hogy, az alapítvány százmil-
lió forintos alapvagyona hozamából gazdálkodhat az alapí-
tó okiratában foglalt céloknak megfelelõen. A múlt eszten-
dõben a nyugdíjasok támogatására 532 fõnek fizetett ki a
kuratórium 1 millió 862 ezer forintot, valamint a közép- és
felsõfokú oktatásban résztvevõ 103 diák ösztöndíjaira közel
2 millió 7500 forintot. Az alapítvány pénzösszegeit a Pannon
Takarékbank kezeli, lekötött összegeiért a számlavezetõ
pénzintézetek mindegyike alacsony kamatot fizet, így a ku-
ratórium lehetõségei is szûkülõ tendenciát mutatnak. 

A következõkben is beszámolók sora töltötte ki a testüle-
ti ülést: a 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl dr.
Bacsárdi József aljegyzõ számolt be.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ képviseletében
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ részletezte a tava-
lyi esztendõben végzett tevékenységeket írásos összefog-
lalójában, és sor került egyes szakmai dokumentációik kor-
rekciójára is a beszámoló kapcsán. 

A kilencedik napirendben a Bábolnai Szennyvízkezelõ és
Szolgáltató Kft. beszámolója következett. Az önkormányza-
ti tulajdonú társaság részérõl a társaság volt ügyvezetõje,
Szakács Kornél intézett szóbeli kiegészítést a testület felé.
Miután a tavalyi esztendõben a díjszabásokat az energiahi-
vatal és a víziközmû társaság határozta meg jogszabályi
elõírás alapján, így a társaság leköszönt ügyvezetõje a
2012-es évi tervhez hasonlította a tavalyi adatokat. Mint el-
hangzott: a társaság több mint négymillió forintos ered-
ményt produkált. 

A képviselõ-testületi ülés további menetében a város
egyik legnagyobb ünnepének, a Kukorica Fesztivál étkezte-
tésére beérkezett pályázat elbírálása következett: a VESZ
Italautomata-üzemeltetõ és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
ajánlatát fogadták el a képviselõk. 

A képviselõk jóváhagyták az ÉDV Zrt. vételi ajánlatát a va-
gyonkezelésbe adott viziközmûvek mûködetéséhez szük-
séges eszközök megvásárlására vonatkozóan 1 millió 300
ezer+ ÁFA összegben.

A továbbiakban a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgál-
tató Kft. ügyvezetõi feladatainak ellátásával Nagy Károlyt
bízta meg a testület, aki feladatát 2014. december 31-ig lát-
hatja el.

Zárt ajtók mögött tárgyalt a grémium a Kiváló Diák címek
adományozása kapcsán, amit a Bábolnai Általános Iskola
ballagási ünnepségén adnak át; és arról, hogy a testület
nem állít jelöltet a X. Megyei Príma Díjra. 

A testület szót váltott a buszvégállomás kiviteli terveirõl,
valamint a az alapellátást biztosító orvosi praxisról is.

A bábolnai testület június 26-án tartja soros tanácskozá-
sát.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy

döntött, hogy a településen 2014. június és augusztus
között meghatározott területen patkánymentesítést vé-
geztet a Bábolnai Bio Kártevõirtó Szolgáltató Kft-vel.

A mentesítés, védekezés alá bevont területek:
– Bábolna, Kisfaludy ltp. épületei
– Bábolna, Széchenyi ltp. A., B., C. és E. épületei
– Bábolna belvárosi körzet (Mészáros utca, Mezõ ut-

ca, József A. utca, Toldi utca, Pék köz, Jókai Mór út,
Arany J. utca, Deák F. utca, Erzsébet utca, Raktár ut-
ca, Rákóczi F. utca).

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentéssel él-
hetnek a Hivatal felé, ha a mentesítésben résztvevõ terü-
leteken kívül más utcákban is kártevõket észlelnek. Erre
azért van szükség, hogy a Bábolna Bio Kft. a fertõzöttsé-
gi térképét pontosítani tudja a jövõbeli célzott intézkedé-
sekre.



Szent György és Szent Flórián nap alkalmából május
8-án terített asztal mellé invitálta a település polgárõre-
it, a helyi és ácsi tûzoltókat, valamint az ácsi rendõrõrs
munkatársait a bábolnai önkormányzat vezetése. 

Ez alkalommal a köszöntéskor tiszteletét tette (a Bábol-
náról indult) Farkas Gábor megyei, valamint Bolehradsky
Szilveszter, komáromi rendõrkapitány is. Dr. Horváth Klára
polgármester az egybegyûltek körében megköszönte azt
az áldozatos és gyakran veszélyekkel is járó tevékenysé-
get, melyet a település biztonsága érdekében, a minden-
napok nyugalmáért tettek és tesznek akár hivatásos állo-
mányban, akár önkéntesként, szabadidejüket feláldozva,
segítõként. A város önkormányzata évek óta igyekszik ho-
norálni e szervezetek munkáját, ezúttal tárgyi eszközöket
ajándékozott az ünnep kapcsán. Az ácsi rendõrõrs és a he-
lyi polgárõrség egy-egy éjjellátó készüléket használhat, az
ácsi és bábolnai tûzoltók pedig kávéfõzõ gépet és mikro-
hullámú sütõt kaptak ajándékba.

Farkas Gábor megyei rendõrfõkapitány közeli ismerõs-
ként, barátként üdvözölte a helyi önkéntes tûzoltókat és
polgárõröket, hiszen bábolnai származásúként többekkel
utcabeliek, szomszédok, gyermekkori játszótársak voltak.

Beszédében nagyraértékelte Bábolna gesztusát, mellyel
e három szervezet munkáját elismerik. Felajánlotta közvet-
len segítségét azokra az esetekre, melyek a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét segítik elõ.
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TÛZOLTÓKAT, RENDÕRÖKET, POLGÁRÕRÖKET KÖSZÖNTÖTTEK

Az európai parlamenti választás tagjaira szavazhattunk
május 25-én. 

Az országos adatok szerint a megjelenési arány 28,92
százalék, városunk ehhez képest is kis mértékben elmaradt
24 százalékos megjelenési aránnyal. A négy szavazókerü-
letben a névjegyzékben szereplõk száma 2991, reggel hat
órától délután 7-ig 726-an járultak a szavazóurnákhoz.

A 2014. évi európai parlamenti választás eredménye or-
szágosan 1 millió 191 ezer 163 szavazattal a Fidesz-KDNP
javára dõlt el, a kormányzó párt képviselõire szavazott a
megjelentek 51,49 százaléka. Bábolnán is magasan vezeti
a listát a Fidesz-KDNP 345 szavazattal, vagyis 48 százalé-
kos szavazati aránnyal. 

A városunkban született szavazási eredmények csak
részben követik az országos adatokat, hiszen a második
helyen országosan a Jobbik, Bábolnán az MSZP végzett
101 szavazattal, 14 százalékos szavazati aránnyal. A De-
mokratikus Koalíció városunkban 89, a Jobbik 81, az Együtt
PM 57, az LMP 48 és a Haza nem eladó 4 voksot kapott. 

Az európai parlamenti választás eredményei szerint a Fi-
desz-KDNP elnyert mandátumainak száma 12, a Jobbik 3,
az MSZP és a DK 2-2 magyar politikust, az Együtt Pm és az

LMP egy-egy magyar képviselõt delegálhat az Európai Par-
lamentbe. 

Az európai parlamenti választás részletes ered-
ménykimutatása és információi megtalálhatóak a
www.valasztas.hu oldalon.

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK UTÁN

Névjegyzékben szereplõk száma: 2991

Szavazóként megjelentek száma: 726 24%

2014.

MSZP 101 14%

SMS 0 0%

FIDESZ KDNP 345 48%

A Haza Nem Eladó 4 1%

JOBBIK 81 11%

LMP 48 7%

EGYÜTT-PM 57 8%

Demokratikus Koalíció 89 12%

Összes érvényes szavazat 725 100%

ELBONTOTT ÉS ELSZÁLLÍTOTT SÍRKÖVEK
Bábolna Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot és minden érintettet, hogy a település központjában

lévõ régi temetõben a szétbontott és a kerítés mellé elhelyezett síremlékek darabjait az Önkormányzat elszállíttatta és
átmeneti megõrzésérõl a Communal Contact Kft. Bábolna, Cserháti S. utcai telephelyén gondoskodik.

Az elbontott és elszállított sírkövekért ez év végéig jelentkezhet az arra illetékes személy a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületében. A visszamaradó sírkõ maradványok megsemmisítésre kerülnek.

Érdeklõdni - munkaidõben - a 34/568-005 telefonszámon lehet.
dr. Horváth Klára s.k.

polgármester



Továbbra is nagy erõkkel folytatódnak a városi beruhá-
zások Bábolnán, ahol a napokban adták át a Rózsaerdei úti
játszóteret. Végéhez ért a Helytörténeti Gyûjtemény keríté-
sének felújítása is, és folyamatos a sportcsarnok elõtti te-
rületen épülõ, ötszáz adagos konyha építése is, mely
jelenleg Bábolna legnagyobb fejlesztése. Az Ácsi úton
közlekedõk megtapasztalhatták, hogy óvatosabb a forga-
lom, hiszen itt a temetõ oldalának kiváltása történt az el-
múlt hetekben. Ez az építkezés is látványos szakaszába ér-
kezett, hiszen a régi fa oldalkerítés helyett mostanra
már betonelemekbõl álló kerítés díszeleg. Az építés itt is
folyamatos, a közlekedõk türelmére számítva végzi a
munkálatokat a kivitelezõ. Az Idõsek Klubjának épületé-
ben tavaly a fûtés korszerûsítését oldották meg, idén is-
mét jutott figyelem erre az intézményre is, jelenleg az
épület belsõ homlokzatának felújítása zajlik, és az abla-
kok cseréjét is beütemezték. A tekepálya építési munkála-
tai is folyamatosak, a kivitelezés a Szabadidõpark épületé-
ben május közepén vette kezdetét. A tervek szerint a
nemzetközi szabványoknak megfelelõ új, négysávos te-
kepálya július végére elkészül. A Szabadidõközpont bejá-
ratánál is munkagépekkel dolgoznak. Az elõtér burkolat-
cseréjét végzik. A legújabb hír szerint, pedig a bábolnai ön-

kormányzat már birtokba is vette azt a kilenc személyes kis-
buszt, mely a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ tevé-
kenységét hivatott megkönnyíteni a jövõben. Az új gépjár-
mû beszerzésére 10 millió forintot nyert a város, melynek
vezetõsége korábban a mintegy 2,5 millió forint összegû
önrész biztosítását is támogatta. A busz jó szolgálatot te-
het a jövõben a tanyagondnoki feladatok ellátásában is.

NE BÁNTSD A FÁKAT!
Vajon kit – kiket – és miért zavart az a két facsemete, melyeket

valósággal lefejeztek a Mészáros úton? 
Az önkormányzat nyilvánvaló szándéka, hogy megõrizze településünk

zöldövezeti jellegét, hiszen komoly gondot fordít fásításra, virágok ülteté-
sére. Akik Bábolnán élnek, valószínûleg mindennapjaik során észre sem
veszik, milyen nagy kiterjedésû zöldterületek találhatók itt, melyek amel-
lett, hogy kellemes, árnyas érzést biztosítanak, fontos szerepet játszanak
levegõnk tisztántartásában. A napközben itt áthaladó teher- és személy-
autó forgalom káros hatásait nem érezzük, mert a rengeteg fa elvégzi a
piszkos munkát. Idõnként ki kell vágni, vagy csonkolni növényeket, de
ezek helyett még több kerül kiültetésre. Az ominózus csemeték is jövõnk
fái lettek volna, még ki is karózták õket, hogy a korábbi szélviharok ne
okozzanak kárt bennük. De akkor jön valaki, és elvégzi azt, amitõl óvni
szerették volna. Barbár módon teszi tönkre valaki azt, amirõl nem is gon-
dolná, hogy érte is van – lett volna.
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GYERMEKNAPI ÖRÖMÖK ALSÓBAN ÉS FELSÕBEN
Hol is lenne a legideálisabb helyszíne a gyermeknapnak,

mint az iskolában, ahol természetesen hagyományszerûen
nagy figyelmet fordítanak a gyerekek jeles alkalmának.
Nem volt kérdés az sem, hogy a város jellegét meghatáro-
zó lovasélet is megjelenjen a programok közt, így idén az
alsós évfolyamosok a Ménesbirtokon patkolás-bemutatón
vehettek részt. A lópatkoló kovács mellõl hangos kalapács-
zaj hallatszott. A kicsik számos érdekességet megtudhattak

a patkoló kovácsok szakmájáról, majd a törzs-
mén istállóban egy sétával folytatták a gyermek-
napi programot. Molnárné Mészáros Judit peda-
gógus elmondta, igyekeztek a gyerekek számára
színes programokkal elõrukkolni, és tudván,
hogy a nebulók többsége szereti a lovakat, így
nem hibáztak a szervezéssel. A következõ állo-
más már az iskolába csalogatta a gyerkõcöket,
egy zenés bemelegítõ után az udvaron ügyessé-
gi feladatok vártak az alsósokra.

A pedagógusok a látványra is nagyon odafi-
gyeltek, ezért maguk is lovagkori jelmezekben
irányították a gyerekeket. A gyermeknapi ügyes-
ségi versenyek tanulságait az alsósok egy teszt
kitöltésével, valamint sok vidám perccel és él-
ménnyel zárták. 

A felsõben is megtartották a gyereknapot, mely idén iga-
zán sportosra sikerült. Kovács Judit tanárnõ elmondta, a si-
ker érdekében a gyermeknapot egy ötletbörze elõzte meg,
a szervezõ pedagógusok a diákönkormányzat segítségével
állították össze a játékokat és vetélkedõsorozatot, mely
sportlövészeti állomással kezdõdött.

Miskolczi Julianna Európa-bajnok sportlövõ ígéretesnek
vélte a lövészetnél sorakozó érdeklõdõi létszámot, hiszen

közel száz felsõs ismerkedett ez alkalommal a
helyben újdonságnak számító sportággal.
Miskolczi Julianna abban bízik, hogy a jövõben
akár Bábolnán is indulna sportlövõ-klub, a tehet-
séggondozásban az Európa-bajnok sportlövõ-
nek nagy gyakorlata van, már csak egy megfele-
lõ helyszín dukálna mindehhez. 

A sportlövészet mellett az íjászat is igazán nép-
szerû volt, ez a fiúkat érdekelte leginkább. A lá-
nyok az aszfaltrajzversenyben és a papírsárkány-
készítésben jeleskedtek. 

A mûfüves pályát a legnépszerûbb sportág: a
labdarúgás uralta, meglepetésként a tanári kar is
verbuvált egy futballcsapatot, akik a 8. b osztá-
lyos lányokkal vállaltak egy izgalmakban és gól-
ban gazdag mérkõzést.

PÁLYAVÁLASZTÁS
2013-2014.

Hosszú, izgalmas idõszak zárult le április végén nyolca-
dik osztályos tanulóink számára. December hónapban a
központ írásbeli felvételi vizsgára jelentkeztek, januárban
számot is adtak matematika és anyanyelvi tudásukról,
februárban megtörtént a jelentkezés a középiskolákba,
majd egy hosszú felvételi eljárás következett szóbeli vizs-
gákkal, orvosi alkalmassági vizsgálatokkal. No és a sok-
sok izgalom, hogy a megjelölt – átlagban öt, hat – közép-
iskola közül vajon hova lesz elegendõ a tanulmányi ered-
mény alapján számított vitt pontszám és a felvételi vizsgá-

kon szerzett pontok összessége. Örömmel nyugtázhatjuk,
hogy valamennyi diák felvételt nyert a középfokú oktatási
intézményekbe. Ebben az évben szép számmal jelentkez-
tek gimnáziumba, a 38 fõbõl 13 diák választotta ezt a kép-
zési formát. 17 fõ szakközépiskolában folytatja tanulmá-
nyait, és 8 diák tanul majd szakmát. Ebben az esztendõ-
ben is a gyõri középiskolákat részesítették elõnyben tanu-
lóink, összesen harmincketten, míg négyen Komáromban
és két fõ Tatán kezdi meg az új tanévet. A neheze ezután
következik, hiszen nem elegendõ felvételt nyerni a közép-
iskolákba, ott helyt is kell állni. Ehhez kívánok diákjaink-
nak kitartást, szorgalmat és sok szerencsét!

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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Látványos ceremóniával ballag-
tak el a véndiákok a bábolnai lovas
iskolából április 30-án. A nagysza-
bású mûsorban valamennyi ballagó
diák megmutathatta tudásának egy
szeletkéjét. 

Mint ismeretes, a bábolnai lovas-
iskolának a hagyományostól részben
eltérõ ballagási ünnepsége van. Ter-
mészetesen a diákokat õk is elbúcsúz-
tatják, kiosztják a jutalomkönyveket is,
és ezután szakmai ballagást is rendez-
nek, mely során megmutathatják a di-
ákok azt a tudást, melyet az iskolában
szereztek.

A két osztály 43 tanulója lótartó és
lótenyésztõ végzettséget szerzett, egy
diáktársuk külföldi tanulmányai miatt
nem tudott velük ballagni, tudtuk meg

Körmendi Csaba igazgatótól. Az A
osztály tanulói kilencedik évfolyamon
ebben az iskolában kezdték tanulmá-
nyaikat, a B-sek pedig a tizenegyedik
évfolyamra, a szakmai évfolyamra ér-
keztek az iskolába, részben érettségi-
zett diákokként, részben pedig más is-
kolából, már 16. életévüket betöltve,
vagy már szakképesítés birtokában. 

Örömteli, hogy idén két bábolnai di-
ákja is volt az iskolának, Szabó Boglár-
ka és Csillag Vivien személyében, Vivi-
en azonban nem vett részt a nagysza-
bású ceremónián, mert egy éves kül-
földi szakmai gyakorlatát tölti. 

A lovas ballagás ismét látványban
gazdag bemutatókat tartogatott a
büszke szülõk, érdeklõdõ rokonok és
barátok számára. A bemutatón szere-
pelt több karüsszel, szinkronugrás és

a fogathajtásban is jeleskedtek a vég-
zõsök.

A szakma kiváló tanulója országos
verseny kicsit háttérbe szorította a fel-
készülést, de ennek ellenére a diákok
nagyon szépen szerepeltek a bemuta-
tón, nyomatékosította az iskolaigazga-
tó.

A régi hagyományok szerint  a diák-
ság lóháton vonult végig a települé-
sen, így véve búcsút Bábolnától, ahol
több éven keresztül tanultak. Az ese-
mény záróakkordja a ménesbirtok ud-
varán rendezett szalagátadás volt,
amit a tanulók az eredményes és kitar-
tó munkáért tûzhettek kabátjukra. 

A diákok számára a ballagást köve-
tõen komoly felkészülési idõ követke-
zett, hiszen június 17-én szakképesítõ
vizsga vár rájuk. 

LÓHÁTON BALLAGÓ PETTKÓSOK

BÉCSI SZELETEK
A cím alapján receptre gondolhat-

nának a Fórum olvasói, de valójában
az általános iskola tanulói számára
összeállított bécsi programról van
szó. Évrõl évre szervezünk kirándu-
lást a német nyelvterületre egyrészt a
nyelvtanulás támogatására, másrészt
a szomszéd ország turisztikai attrak-
cióinak megismerésére. A tematika
azon az egyszerû elgondoláson ala-
pul, hogy legyen mindig valami új,
eddig még nem látogatott célpont,
másrészt egy-egy sikeres visszatérõ
elem, amely sokak tetszését kiváltja.
Így indult el 46 fõs csapatunk május
17-e hûvös, borongós reggelén
Ausztria felé. Schönbrunnban álltunk

meg a Mariahilferstrasse végén, de
ezúttal nem a kastély volt a cél, ha-
nem a közeli Technisches Museum.
Mint a neve is mutatja mûszaki érde-
kességek találhatók itt 4 szinten, 22
ezer négyzetméteren. Rövid látogatá-
sunk csak bepillantásra volt elegen-
dõ, melynek során vasúti érdekessé-
geket és a világûr kutatásának né-
hány érdekes eszközét és látványele-
mét vettük szemügyre.

A Mariahilferstrasse  volt a vezérfo-
nal továbbra is, egy mellékutcában
egy volt második világháborús légvé-
delmi toronyban rendezték be a Haus
des Meeres – vagyis a Tengerek Háza
kiállítását. Ez egy állatkert, terrárium
és akvárium egyben 9 emeleten ke-
resztül. A trópusi erdõben szabadon

mozgó majmok, madarak , teknõsök
lakta részein sétáltunk át a színes, ki-
sebb és monumentális méretû akvári-
umok és terráriumok között a tetõte-
raszra. A tizedik szintrõl szép kilátás
nyílt a belvárosra.

A stílusosan harmadik bécsi szelet-
nek is nevezhetõ  célpont volt a leg-
kelendõbb a diákok számára, ez volt
a várva várt Práter, a Vidámpark. Lé-
legzetelállító gépezetek és szerkeze-
tek tömkelege. A gyerekek igencsak
bevállalós kedvükben voltak és meré-
szebbnél merészebb eszközöket pró-
báltak ki.

Innen már hazafelé vettük az irányt.
Volt mit emlegetni a 2 órás utazáson a
Bábolna felé vezetõ úton.

Veres Zoltán



Híres, magyar várak fotóiból nyílt tárlat a Százszorszép
Óvoda folyosógalériáján május 8-án. Az Ovigaléria mindig
különleges látnivalókkal kecsegtet, így volt ezúttal is az ál-
talános iskolás Kocsis Anett jóvoltából, aki kisöccse révén
látogatott az óvodába. A kislány családi kirándulásaik alkal-
mával szerzett tapasztalatait osztotta meg az óvodásokkal,
akik hallhattak többek közt a budai, a visegrádi, a tatai,
vagy a legendájáról híres bátorkõi várról, a történelmi jelen-
tõségû építmények történetérõl és szerepérõl. 

A kislány elõadásában a várakhoz kapcsolódó uralkodók
és királyok mendemondái is helyet kaptak, a történeteket a
gyerekek az óvodai foglalkozásokon boncolgathatták to-
vább. Az intézmény csöppségei ezúttal sem voltak tájéko-
zatlanok, köszönhetõ ez a családi és az óvodai barangolá-
soknak.
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Immár három éves hagyománya van az óvodai kerék-
páros délutánnak, mesélte a május 21-én megtartott rövid
arborétumi túrát követõen Somogyiné Szabados Marianna
óvodavezetõ. Mint megtudtuk, korábban csak a kerekezés-
re hegyezték ki a programot, a túrát kiegészítõ ügyességi
játék újdonságnak számít. 

A bábolnai gyerekek gyalogosan és kerékpárral is szíve-
sen látogatnak el a Arborétum festõien szép környezetébe,
ez a közös kerekezés a szülõk jelenléte miatt is szórakozta-
tó. Az óvodavezetõ  és az óvoda valamennyi pedagógusa
egyébként is pártolja azokat a programokat, ahol a gyere-
kek családi körben lehetnek. 

A gyerkõcök többsége a hétköznapokon is szívesen pat-
tan kerékpárra, a legtöbben az alapvetõ közlekedési szabá-
lyokkal is tisztában vannak. Az óvodavezetõ elmondta, a
gyakorlatban a sétáik során igyekeznek a biztonságos köz-
lekedés alapismereteivel megismertetni az apróságokat, a
kerékpáros túra pedig kiválóan igazodik ahhoz az egész-
ségmegõrzõ szemlélethez, mely az óvodában a napi gya-
korlat része.

A szülõk többsége nem hagyja ki ezt a remek alkalmat,
amikor együtt kerekezhet csemetéjével. A szabadban való
közös együttlét erõsíti a gyermekkel és az óvodával való

kapcsolatot is. A kicsik pedig egymás közt eldicsekedhet-
nek azzal a ténnyel, hogy lekerült a pótkerék a biciklirõl,
vagy éppen már nagyobb bicajra váltottak. 

Az idei arborétumi kaland alkalmával a könnyed túrát kö-
vetõen hat akadályon szerezhettek pontokat a nebulók,
majd beválthatták azokat. A megfáradtakat zsíros kenyér-
rel kínálták.

Zsúfolt programkavalkád várta a Százszorszép Óvoda
csöppségeit a gyermeknap alkalmából május 31-én. Az
idõjárás kezdetben a tornaszobába szólította a gyerkõcö-
ket. A vidám gyermeknapi rendezvény az általános iskolás
Boros Ferenc zsonglõrbemutatójával, majd a jól ismert

Csörgõsipka Színház bohócos elõadásával kezdõdött. Az
élményben gazdag mûsort követõen az udvaron folytató-
dott a gyermeknapi esemény, mely a gyerekek ügyes-
ségfejlesztését célozta meg. Somogyiné Szabados Mari-
anna intézményvezetõ úgy fogalmazott: igyekeztek olyan
nagyméretû szabadtéri játékokkal kedveskedni nebulóik-
nak, amire a hétköznapok során aligha lenne lehetõségük.
A gyermeknapon az egyetlen nemes cél, hogy a város leg-
kisebbjei, a gyermektársadalom a lehetõ legjobban érezze
magát. Ezért igyekeztek megajándékozni a lurkókat lo-
vaglással, csillámtetoválási lehetõséggel, modell- és
rendõrségi bemutatóval is. Idén sem maradt el a süte-
mény sütõ verseny, melyben igazán szemrevaló és fi-
nom édességekkel neveztek a szülõk édes és sós ka-
tegóriában. 

Idén is volt ruha és játékbörze is a szülõk felajánlásai
jóvoltából. A kifulladásig tartó gyermeknapon így szinte
senki sem ment haza üres kézzel.

KÉTKERÉKKEL AZ ARBORÉTUMIG

VIDÁM GYERMEKNAP AZ OVIBAN



Május 27-én nyílt
meg a Bábolnai Hely-
történeti Baráti Kör két
oszlopos tagja által ösz-
szegyûjtött I. világhábo-
rús képeslapokat be-
mutató kiállítása a Hely-
történeti Gyûjtemény
épületében. A tárlat ap-
ropóját természetesen
az idén 100. évforduló-
jára emlékezõ, elsõ,
minden kontinensen
hatását éreztetõ hatalmi
konfliktus adja. Az úgy
nevezett nagyháború-
ban  a magyar bakák elõször szembesültek a frontvonal
szomorú valóságával. 

Vass Ádám és Pusztai József olyan anyagot gyûjtött ösz-
sze, amely nem a háború borzalmaira koncentrál, hanem
inkább a harc melletti mindennapi életet mutatja be. Kará-
csonyi, húsvéti, egyéb üdvözlõlapokat és fényképeket gyûj-
töttek össze, amelyeket a Helytörténeti Gyûjtemény támo-
gatásával kasírtechnikával vittek fel a 17 tablóra, így bemu-
tatva a front  emberközelibb pillanatait. Külön tablót kaptak
Payer Géza katona által saját kézzel készített, egyedi, haza-
küldött levelezõlapjai. 

A kiállítást dr. Horváth Klára polgármester nyitotta meg a
mintegy 35-40 fõs közönség elõtt, illetve Vass Ádám rövid
tárlatvezetést is tartott. A két, nem mellesleg nagybáty-
unokaöccs kapcsolatban álló helytörténész elmondta, szá-
mos gyûjteményük között az egyik legnagyobb „példány-

számút” sikerült most
az emlékév alkalmából
a közösség tagjai elé
tárni. Kérdésünkre,
hogy vajon az I. világ-
háború folyamán mi-
lyen szerep jutott a bá-
bolnai ménesnek, inter-
júalanyaink röviden fel-
vázolták, hogy katonai
ménesként természete-
sen sok bábolnai négy-
lábú jutott el a frontra,
ennek állít emléket a
katolikus templomnál
található lovas szobor

is, illetve a Hõsi Kapu alatt elhelyezett tábla, melyen a hõsi
halottak neveit olvashatjuk.

Záróakkordként álljon itt egy rövid történet, amely ugyan
nem elevenedik meg közvetlenül a kiállításon, de Vass
Ádám elmondta, létezik egy olyan képeslap, melyen a kato-
na azt írja családtagjainak: örülne, ha kiküldenék a frontra a
hátországból, mivel a harchoz közeli területen a katonák el-
látmánya mindenképp bõségesebb, mint táborozási helyü-
kön, a hátországban.

A tablók ez év októberéig láthatóak a Helytörténeti Gyûj-
temény idõszakos kiállítótermében minden kedden és csü-
törtökön 15–18 óra között, vagy elõzetes telefonos (Sebes-
tyén Szabolcs – 06 30 843 8211) egyeztetés alapján ettõl
eltérõ idõpontban. Látogatási igényüket a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont facebook oldalára
küldött üzenetben is jelezhetik.

A farsangi bál új ismeretséget, új kapcsolatot hozott a
bábolnai Idõsek Klubja számára, hiszen az eseményen
szórakoztató zenekar felfigyelt a helyi nyugdíjasok kivá-
ló rendezvényére, jó hangulatára. Májusban a bábolnai-
ak már a közel 140 tagot számláló móri nyugdíjas klubot
fogadták körükben. 

A bábolnai és a móri csoportok közti nyiladozó együttmû-
ködés megalapozása és ápolása immár eltökélt cél a klu-
bok berkeiben. Berkesné Szûcs Ágnes, az Alapszolgáltatá-

si Központ vezetõje a móriak május 15-ei látogatásakor úgy
fogalmazott: a helyi nyugdíjasok nagyon nyíltak, szeretnek
barátkozni, ismerkedni, vidámak, így nem lehetetlen, hogy
a kapcsolat hosszú távra szól. 

Az Ezerjó Móri Nyugdíjas Klub taglétszámát tekintve igen
népes, hiszen több mint 140 taggal mûködnek egyesületi
formában. Foglalkozásaikat keddenként tartják, és a bábol-
nai klubhoz hasonlóan a fontosabb ünnepek alkalmával is
találkoznak egymással. Szerteágazó érdeklõdési körüket
mutatja, hogy kézimunka szakkört, színjátszókört mûköd-
tetnek, van magyar és német énekkaruk, valamint tánccso-
port is mûködik berkeikben. Mindemellett egyfajta kurió-
zumként egy úgynevezett pótnagyszülõ-szolgálatot is fel-
vállaltak a móri általános iskolával karöltve, a  diákok hét-
köznapjainak könnyítése céljából. 

A két klub hétköznapi életét tekintve hasonló tevékenysé-
geket végeznek és hasonló célokat fogalmaztak meg. Vala-
mennyien kiválóan érezték magukat a móriak vendéglátása
alkalmával, amikor a város legfontosabb nevezetességeit,
látnivalóit is bejárták. 

A móriak egy ígérettel távoztak Bábolnáról, mely szerint
újdonsült barátaikat nagyobb rendezvényeikre visszavár-
ják. Mint megtudtuk, a bábolnaiak a móri bornapokat bizto-
san nem hagyják ki. 
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MÓRIAKKAL MULATTAK A NYUGDÍJASOK
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Nagy volumenû beruházás kez-
dõdhet meg Ölbõn a Ménesbirtok te-
rületein, az erre vonatkozó szerzõ-
déseket az elmúlt pénteken (május
16-án) írták alá az érintett vállalkozá-
sok és a kedvezményezett társaság
ügyvezetõ igazgatója, Bérci Balázs.
Az esemény elõzménye, hogy Budai
Gyula államtitkár márciusban beje-
lentette a lovas ágazat átfogó támo-
gatását, többek közt azt is, hogy a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
számára 2 és fél milliárd fejlesztési
forrást biztosít az állam, melyet elsõ-
sorban építésekre költhet a társa-
ság. 

Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyve-
zetõ igazgatója a szerzõdés aláíráskor
elmondta, az idei évre lovardaépítést,
szállodabõvítést és a Ménesbirtok te-
tõszerkezetének felújítását, valamint
két díjhajtó pálya kialakítását ütemez-
ték. Az államtitkár korábbi nyilatkozata
szerint, az ölbõi beruházásra kiírt köz-
beszerzési eljárás alapján folytatódhat
a kiképzõ telephely már korábban
megindult állagmegóvása. 

A következõ lépés a néhai baromfiis-
tállóból lett ölbõi lovarda mélyreha-
tóbb felújítása lesz, emellett a szociális

helyiségek is épülnek, miután a bábol-
nai szakiskolások gyakorlati terepe ez
az épületegyüttes. Mindez közel két-
száz millió forintot igényel, amit a
Ménesbirtok részben támogatásból,
részben tevékenységébõl befolyt be-
vételeibõl valósít meg. 

Az ölbõi kiképzõ telephely mûemlék-
védelem alatt áll, így az állagmegóvás
is költségesebb. Bérci Balázs azt is el-
mondta, a pannonhalmi levéltárban

tett kutatások alapján az eredeti álla-
potok szerint igyekeznek megújítani az
ölbõi lovardát. 

Az épületet jelenleg széna tárolására
alkalmazzák, miután állapota miatt a
téli idõszakban nem, és egyéb eset-
ben is csak nehezen tudja betölteni a
kiképzõi telephely funkcióját. 

Az aláírt szerzõdések értelmében a
beruházás végére már szeptemberben
pontot tehetnek.

Megtartotta hagyományosan há-
rom évente visszatérõ nemzetközi
szakmai konferenciáját a Bábolna
Tetra Kft. május 16-án. Ez volt im-

már a 24. szakmai tanácskozás, mely hagyomány a Burgert
idõkig nyúlik vissza. A nagymúltú szakmai találkozót meg-
elõzõen – ugyancsak a tradíciók szerint – a Ménesbirtok ud-
varán a Bábolnai Lovas Harsonások felvonultatása mellett
lovas bemutatóval kedveskedtek a népes, nemzetközi ven-
dégsereg számára, akik az esernyõk alól élvezhették a
Ménesbirtok lótenyésztõ tevékenységét népszerûsítõ prog-
ramot. A folytatásban a Ménesbirtok színháztermében vette
kezdetét a vetítettképes elõadásokkal tûzdelt szakmai kon-
zultáció. 

A rendezvényt életben tartó, baromfitenyésztéssel és to-
jástermeléssel foglalkozó nagy múltú társaság ügyvezetõ
igazgatója, Budai Zoltán úgy fogalmazott: beruházásaik és

kutatásaik eredményei indokolták, hogy idén is jelentkezze-
nek a szakmai konferenciával, melyre a világ számos nem-
zetébõl érkeztek partnereik. Mint elhangzott, a hazánk me-
zõgazdaságát támogató állami rendszer igen egyélû, hi-
szen a növénytermesztés még mindig több forrást élvez. A
magyarországi tojásszükséglet nagyobb részét – ezzel a
negatív helyzettel összhangban – importáljuk, pedig Budai
Zoltán szerint minden lehetõségünk meglenne még az ex-
porthoz is. 

Mindezek ellenére az ügyvezetõ igazgató úgy fogalma-
zott: a társaság igyekszik a baromfitenyésztés élvonalában
maradva kiszolgálni hazai és külföldi piacait, nemzetközi
partnereit. 

A Tetra Konferencián mintegy 25 országból érkeztek ér-
deklõdõk, szakmaibeliek és céges partnerek, köztük mesz-
szi, egzotikus tájak, mint  Nepál, Korea és Afrika küldöttei is
képviseltették magukat.

RÉGI SZÍNÉBEN POMPÁZHAT AZ ÖLBÕI LOVAS KIKÉPZÕ HELY
Már szeptemberre elkészülhet az ölbõi kiképzõ lovarda

A BAROMFITENYÉSZTÉS ÉLVONALÁBAN A TETRA KFT.

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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Folyamatos CSEMPE 
ÉS JÁRÓLAP AKCIÓKKAL
várjuk a készlet erejéig!

Nagyigmánd, Kossuth L. u. 9.
Nyitva tartás:

Hétfõtõl péntekig 8.30–17.00, szombaton: 8.30–12,00
Telefon: 06-30/667-57-24

OOllaasszz,,     ssppaannyyooll ,,     lleennggyyeell
ccsseemmppéékk    ééss    ppaaddllóóllaappookk,,

ssaarrookkkkááddaakk,,
zzuuhhaannyykkaabbiinnookk,,     

sszzaannii tteerreekk
sszzéélleess    kkíínnáállaattaa!!

TTTTööööbbbbbbbb    mmmmiiiinnnntttt     111100000000    fffféééélllleeee    
KKKKAAAAIIIINNNNDDDDLLLL    llllaaaammmmiiiinnnnáááállll tttt     ppppaaaarrrrkkkkeeeetttt ttttaaaa,,,,     

iiiippppaaaarrrr iiii     mmmmiiiinnnnõõõõssssééééggggbbbbeeeennnn!!!!
33331111,,,,     33332222--eeeessss    kkkkooooppppáááássssáááállll llllóóóóssssáááággggggggaaaallll ,,,,     

8888,,,,     8888....5555,,,,     11110000    ééééssss    11112222    mmmmmmmm    vvvvaaaassssttttaaaaggggssssáááággggggggaaaallll ,,,,     
11115555,,,,     22220000,,,,     22225555    éééévvvv    ggggaaaarrrraaaannnncccciiiiáááávvvvaaaallll     

aaaa    kkkkooooppppóóóó    ffffeeeellllüüüülllleeeetttt rrrreeee....

Díjtalan házhoz szállítás!

Fürdõszoba szaküzlet
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Magyarnak lenni: tudod, mit jelent? 
Magasba vágyva, tengni egyre – lent; 

Mosolygva, mint a méla Õszi táj, 
Nem panaszolni senkinek, mi fáj; 

Borongni mindig, mint a nagy hegyek, 
Mert egyre gyászlik bennünk valami: 
Sokszázados bú, melyet nem lehet 

Sem eltitkolni, sem bevallani. 
Magányban élni, ahol kusza árnyak 
Bús tündérekként föl-fölsírdogálnak, 

S szálaiból a fájó képzeletnek 
Fekete fényû fátylat szövögetnek, 

És bút és gyászt és sejtést egybeszõve 
Ráterítik a titkos jövendõre... 

Rab módra húzni idegen igát, 
Álmodva rólad: büszke, messzi cél, 

S meg-megpihenve a múlt emlékinél, 
Kergetni téged: csalfa délibáb!... 

Csalódni mindig, soha célt nem érve, 
S ha szívünkben már apadoz a hit: 
Rátakargatni sorsunk száz sebére 

Önámításunk koldusrongyait... 
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 

Magyarnak lenni: tudod, mit jelent? 
Küzdelmet, fájót, véges-végtelent. 

Születni nagynak, bajban büszke hõsnek, 
De döntõ harcra nem elég erõsnek; 

Úgy teremtõdni erre a világra, 
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába: 

Hogy amikor már érik a vetés, 
Akkor zúgjon rá irtó jégverés... 

Fölajzott vággyal, szomjan keseregve 
A szabadító Mózest várni egyre: 
Hogy porrá zúzza azt a szirtfalat, 
Mely végzetünknek kövült átkaul, 
Ránk néz merõen, irgalmatlanul, 

S utunkat állja zordan, hallgatag... 
Bágyadtan tûrni furcsa végzetünk’, 

Mely sírni készt tréfát ûz velünk, 
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni: 
Egymást vádolni, egymást marcangolni! 

– Majd, fojtott kedvünk hogyha megdagad, 
Szilajnak lenni, mint a bércpatak, 
Nagy bánatoknak hangos lagziján 

Nagyot rikoltni: Hajrá! húzd, cigány – 
Háborgó vérrel kesergõn vigadni, 

Hogy minekünk, hajh! nem tud megvirradni, 
Hogy annyi szent hév, annyi õserõ, 
Megsebzett sasként sírva nyögdelõ, 

Mért nem repülhet fönn a tiszta légben, 
Munkás szabadság édes gyönyörében - 
Hogy mért teremtett bennünket a végzet 
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... 

Tombolva inni hegyeink borát, 
Keserveinknek izzó mámorát, 

S míg vérünkben a tettvágy tüze nyargal, 
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal - 

S mikor már szívünk majdnem megszakad: 
Nagy keservünkben, 
Bús szégyenünkben 

Falhoz vágni az üres poharat... 
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz!... 

Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 

De túl minden bún, minden szenvedésen, 
Önérzetünket nem feledve mégsem, 

Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség, 
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség! 
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat, 

Mely itt reszket a Kárpátok alatt: 
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva: 

Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; 
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 

Vérünkbe oltva õsök honszerelmét, 
Féltõn borulni minden magyar rögre, 

S hozzátapadni örökkön-örökre!... 

Kedves Olvasó!
1920. június 4. Ki ne ismerné az e naphoz kapcsolódó eseményt? Hazánkkal megkötik a Trianon kastélyban az I. vi-

lágháborút lezáró békét. Iszonyatos árat fizettünk  azért, hogy a vesztesek oldalán fejeztük be a háborút.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyûlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyil-

vánította. Az Országgyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása való-
ság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Amíg a magyarság egé-
szében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelõsség, addig ez a nemzet erõsödik. Ezért is nagyon
fontos, hogy ne akarjuk elfelejteni saját történelmünket, hanem kellõ méltósággal  emlékezzünk rá vissza.

Veresné Szkocsek Mária

SAJÓ SÁNDOR: MAGYARNAK LENNI...
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Május végén, június elsõ napjaiban a mûvésze-
ti iskola lezárta idei tanévét.  A növendékek a ko-
rábbi évek szokásaihoz híven vizsgák keretében
mutatták meg, mit tanultak, mennyit fejlõdtek az
év során. Különbözõ zenei tanszakokon – furulya,
trombita, ütõhangszer, szintetizátor, hegedû,
szolfézs – és csoportos tanszakokon – modern-
tánc, zenekar, dráma – gyarapíthatták tudásukat
az ifjú zenészek, táncosok és színészpalánták.

Az egyéni hangszeren tanuló növendékek zárt-
körû, illetve nyilvános vizsgaelõadáson is számot
adhattak tudásukról. A zártkörû vizsgákon a taná-
rok által megszabott kötelezõ zenemûvek elõ-
adása volt a feladat, a nyilvános vizsgahangver-
senyen, melyet május 26-án tartott az intézmény,
már szabadon választott, kedvenc darabot is elõ-
adhattak szüleiknek a növendékek. A szülõk,
vendégek ez alkalommal tapasztalhatták meg,

mennyit fejlõdött egy gyermek, vagy egy csoport a tanév
során. Egy-egy jól sikerült bemutatkozás további lendületet
adhat a zenészeknek, de a táncos, vagy drámai mûfajok-
ban szereplõknek is. Ebben a tanévben sem kellett szé-
gyenkezni, hiszen mind az egyéni zenei produkciók, mind
a csoportos vizsgák jól sikerültek, örömet okozva
tanítványnak, szülõnek, közönségnek, tanárnak
egyaránt. Bár a tanév végén a tanárok az egész
évben végzett munkát és szorgalmat értékelik, a
nyilvános vizsga mégis nagyon fontos a növen-
dékek életében.

A csoportos tanszakok is megtartották nyilvá-
nos vizsgaelõadásaikat. A moderntáncosok má-
jus 31-én a szabadidõközpontban rendezték gá-
lamûsorukat. Két korosztályban oktatja táncra a
tizenhét fõs társaságot Lajos Henrietta. A kiseb-
bek technikai képzése folyik, miközben egysze-
rûbb, általuk végrehajtható koreográfiákat tanul-
nak. A nagylányoknál középiskolások is táncol-
nak, õk már megszerezték a megfelelõ alapokat.
Több zenei mûfajban is otthon vannak, a gála so-
rán láthattunk tõlük, a diszkótól a lírai számokig
sokféle koreográfiát. Tanáruk legfõbb célja, hogy

ismét eljuthassanak versenyekre. A gála során
elõször láthatta a nagyközönség azt a csoportot,
melyet Hullámné Csapó Éva oktat. Heti egy alka-
lommal, testnevelés óra keretében tanul huszon-
két második osztályos iskolás táncot, melynek
egy tanévnyi eredményét mutatták be a gyerekek
a színpadon. Ez a formáció egy fajta ráhangolá-
sát is képezheti a majdani moderntáncnak, mert
a legügyesebbek a Tiamo-ban is folytathatják.

Az Anonim drámacsoport gálaelõadását június
1-jén rendezték az általános iskola mûvészeti ter-
mében. Veresné Szkocsek Mária tanárnõ, a cso-
port vezetõje ezúttal formabontó elõadást rende-
zett. Két csoport lépett színpadra. Elsõként a na-
gyok, akiknél a sors úgy hozta, hogy nagyobb
életkori különbségek adódtak. A hat nyolcadikos,
egy ötödikes, illetve másodikos és öt elsõs ko-
moly kihívást jelentett a témaválasztások kap-
csán. Ellenpontokra épülõ mûsoruk versekbõl és
gyerekjátékokból állt össze, azt mutatta meg, mi-

lyen különbözõségek vannak kicsik és nagyok közt. Aztán
az iskolaotthonos negyedikesek léptek színpadra, akik imp-
rovizációs gyakorlatokat mutattak be, végül ismét a nagyok
Bendegúz iskolába megy címû sikeres darabjának tapsol-
hatott a közönség.

A MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN MÁR BEFEJEZÕDÖTT A TANÉV
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Meghívó
A Bábolnai Sportegyesület és Bábolna Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

2014. június 14-én, 16 órakor a Városi Sportcsarnokban 

a Bábolnai Sportegyesület 90 éves 
alapításának emlékére

szervezett ünnepségére.
Az ünnepséget követõen 17.30-kor a BSE sporttelepén a 70-es 80-as évek 

siker focicsapata játszik a BSE felnõtt focicsapatával.

Bábolna Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt években 
a BSE életében sportolóként, technikai segítõként vagy támogatóként részt vettek.

Köszönetünk elismeréseként a ,,Mozgásban a város címû könyvet szeretnénk átadni az ünnepségen.

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljünk együtt!

TÁJÉKOZTATÓ A „BÁBOLNÁÉRT”
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL

2014. május 14-én ülést tartott a „Bábolnáért” Köz-
hasznú Közalapítvány kuratóriuma, melyen elfogadásra
került a 2013. évi beszámoló. (A teljes dokumentáció a
www.babolna.hu internetes felületen és a Közös Önkor-
mányzati Hivatal faliújságán megtekinthetõ.)

A lap következõ számában részletes tájékoztatást
közlünk az alapítvány mûködésérõl, illetve a 2014. évi
pályázatok kiírásáról.
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A régi idõk majálisainak hangulata elevenedett meg má-
jus elsején azon a családi eseményen, amit Szilágyi Ágnes,
a sportcsarnok gondnoka szervezett a helyi családok szó-
rakoztatására. A BSE sportpályáról már a reggeli órákban
hangos zene hallatszott, miután reggeli tornával kezdõdött
a program Kozma Ágnes irányításával. A nap során minden
korosztály talált magának való, kikapcsoló, szórakoztató
programot. Volt íjászat, ugrálóvár és ovifocitorna
révkomáromi, gyõrszentiváni és öttevényi csapatok rész-
vételével. A délelõtt során a gyerekek kipróbálhatták a
csillámtetoválást, játszhattak a vizibomba és lufifújó ver-
senyben, és ügyeskedhettek kötélhúzásban.

A majálison minden évben szerepelnek a Tiamo mo-
derntánc csoport tagjai, ez idén sem maradt el. A csapat
– akárcsak a rendezvény minden momentuma – a sportot
és a mozgást népszerûsíti. 

Hagyomány, hogy ezen a rendezvényen mérkõzéseket is
láthat az ideérkezõ. A labdarúgó pályáról a hölgyek sem
hiányoztak, felülmúlva a férfiakat is, izgalmas meccset ját-
szottak. A hagyományok szerint a szervezõk a vendéglá-
tásról is gondoskodtak, így ebéddel is megkínálták a
majálisra érkezõket. A mozgásban gazdag délelõtt után a
délután kulturális programmal kecsegtetett. A Szabadidõ-
központban a tatabányai Orfeus társulat ,,Az ember, az
állat és az erény’’ címû olasz komédiát láthatta a
nagyközönség két felvonásban. A színházi elõadást a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A mintegy 20 fõvel mûködõ amatõr társulat elõadá-
sa Bábolnán is nagy sikert aratott.

MAJÁLIS SPORTTAL, SZÍNHÁZZAL

AZ E.ON FELHÍVÁSA
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. felhívja az

ellátási területén lévõ ingatlantulajdonosok, használók,
kezelõk, bérlõk figyelmét a villamos hálózatok nyomvo-
nalát és a biztonsági övezetet érintõ akár élõ, akár elszá-
radt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növény-
zet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére. 

A növényzeten történõ beavatkozásra az élet- és va-
gyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az
áramszünetek megelõzése érdekében van szükség. 

Ennek érdekében kiemelten fontos a feszültségmen-
tesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végez el, térítésmen-
tesen biztosít. Amennyiben az ingatlantulajdonosok, ke-
zelõk, bérlõk a társaság felé nem jelentik a biztonsági
övezet tisztántartásának elvégzését, és a munkálatokat
nem végzik el, abban az esetben az áramszolgáltatóval
szerzõdött vállalkozó jogosult a munkálatok elvégzésé-
re. Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa fe-
lett az ingatlantulajdonos rendelkezik.
Kérjük az ingatlantulajdonosok együttmûködését, mivel
mindenkinek érdeke az, hogy a lakókörnyezetében a vil-
lamosenergia-ellátás minõsége, a szolgáltatás folyama-
tossága biztosított legyen, és azt ne zavarják, akadályoz-
zák a villamoshálózathoz érõ ágak, növények által elõ-
idézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszü-
netek.

Információ a gallyazásról:
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabánya Régió

2800 Tatabánya, Március 15. út 11. 
Telefon: 34/513-802 - Fax: 34/ 513-810

A BÛNCSELEKMÉNYEK FELE LOPÁS
A májusi testületi ülésen Bolehradsky Szilveszter rend-

õr alezredes, a komáromi rendõrkapitányság vezetõje
számolt be a város közbiztonsági helyzetérõl, amit szá-
mos tényezõ befolyásolhat: így például egy kamera-
rendszer, a helyi polgárõrség aktivitása, a lakosság hoz-
záállása és a rendõrség munkája. Bábolna esetében a
bûncselekmények száma hatvan százalékos arányban
csökkent, 2013-ban ugyanis 59 bûncselekményt regiszt-
ráltak a város területén, az elõzõ idõszakban történt 167-
tel szemben. A bûnügyi fertõzöttségi mutatót illetõen is
jobb a helyzet, ezt az adatot a százezer lakosra jutó bûn-
cselekmények száma teszi ki. A megyei átlag 2352 bûn-
cselekmény, ez a szám a komáromi rendõrkapitányság
illetékességi területén 2155, de Nagyigmánd esetében
1563-mal a legkedvezõbbek az adatok. Bábolna a har-
madik legkevésbé fertõzött a bûnügyi fertõzöttségi mu-
tatók szerint. A közterületen történt bûncselekmények
Bábolnán 28-ról 14-re, vagyis felére csökkentek. 

Az illetékességi területen kevesebb garázdaság tör-
tént. 2013-ban tíz esetben nyomozott a komáromi kapi-
tányág drogfogyasztás, két esetben terjesztõi magatar-
tás miatt. Hagyományosan a lopások adják a bûncselek-
mények felét, tavaly 95-rõl 61-re csökkent a lopások szá-
ma, személygépkocsi-lopás az elmúlt öt esztendõben
nem történt. Lakásbetörések száma 7-rõl nullára csök-
kent. Rablást 2010-ben, önbíráskodást csak 2011-ben
regisztráltak. A közlekedési balesetek száma is csök-
kent. Balesetet ittasan egy esetben sem okoztak, jellem-
zõbb a közlekedési szabályok megszegésébõl fakadó
eset.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 15. –      Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 22. –      Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 29. –      Vasárnap 11 óra
JÚLIUS   6. –      Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 13. –      Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: 
Molnár-Varga Péter református lelkész

Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Június 15-én vasárnap 10.20 rózsafüzér
Szentháromság vasárnapja 10.45 szentmise
Június 22-én vasárnap 10.20 rózsafüzér
Úrnapja 10.45 szentmise
Úrnapi körmenet Ácson lesz a katolikus templomban 9.30-kor

Június 29-én vasárnap 10.20 rózsafüzér
Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepe 10.45 szentmise
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.

BÁBOLNAI BÚCSÚ
Május 18-án ismét elérkezett az idõ, hogy a város apraja

megkérje a „nagyját” – szülõket, nagyszülõket, nagybácsi-
kat, nagynéniket –, hogy üljenek fel a kerékpárra, be a ko-
csiba, és irány a búcsúi forgatag. Hiszen a fiatalok már egy
héttel a nagy nap elõtt tátott szájjal bámulták az éppen épü-
lõ dodzsem-pályát, így otthon ugyan lehetett hivatkozni a
nem éppen kedvezõ idõjárásra, azonban ez a kifogás való-
színûleg kevésnek bizonyult a gyerekek leszerelésére.

Vasárnap már beindult a hinta, fel-felhangzott a város má-
sik végébe is hangfoszlányként elszálló felhívás: indul a
menet! Ez a búcsú azonban már köszönõviszonyban sincs
az eredeti, vallási értelemben vett ünneppel. 

Búcsú alkalmával a középkortól kezdve a katolikus vallá-
súak megválthatták saját bûneiket. Ilyenkor a korabeli váro-

si forgatagban lehetõség volt úgynevezett „búcsúcédulák”
megvásárlásra, amely a Vatikán szerint elõsegítette, hogy
ne bûnösként ítéltessen meg az ember halála esetén. Így a
cédula tulajdonosa megmenekülhetett a tisztítótûztõl, bú-
csút inthetett a rá váró büntetésnek is, Jézus és az egyház
által közvetített kegyelme által. 

A búcsúi szertartásokat az egyes települések védõszent-
jének emléknapjához legközelebb esõ vasárnapon tartják a
mai napig. Bábolna katolikus templomának védõszentje
Nepomuki Szent János, akit 1729. május 16-án avattak
szentté, ezért tartják településünkön ebben az idõben a bú-
csút. A német-cseh származású történelmi személyiség
azért vált vértanúvá, mert IV. Vencel 1393-ban megölette,
mivel nem árulta el uralkodójának felesége gyónási titkát.

Remélhetõleg ez a történet a néhol viharos szélben és el-
eleredõ esõben felidéztetett legalább a nagyszülõk által,
hogy azt évtizedek múltán továbbadhassák unokáik is.

A tatai Menner Bernát Zeneiskola régi növendékeibõl öt
éve alapított kamarazenekar koncertezett Bábolnán május
25-én, vasárnap a Nepomuki Szent János Katolikus temp-
lomban. Soltész István zenekaráról elmondta: régi tanítvá-
nyai korábban a tatai zeneiskola nevét viselték, majd a for-
máció tagjai úgy gondolták, hogy a tisztelet kinyilvánítása-
ként felveszik a Tatához köthetõ, öt éve eltávozott hegedû-
mûvész, ifj. Soltész István nevét. Az együttesvezetõ így sa-
ját fiának nevével fémjelzett zenekar élén a karmesteri teen-
dõket is ellátja.

Ifjabb Soltész István (1977-2009) a historikus elõadói
irányzat elkötelezett híve volt, nevéhez fûzõdik az általa ala-
pított Archangelo kamarazenekar is. Zenepedagógusoknak
tartott elõadásai során hittérítõk szenvedélyével és felelõs-
ségtudatával törekedett kollégáit a régi zene hiteles elõ-
adásmódja felé terelni, írja róla Dénes László, egykori taná-
ra egy internetes oldalon. A hegedûmûvész fiatalon távo-
zott, emléke azonban minden alkalommal feléled, ha a róla
elnevezett együttes hangversenyt ad. 

Id. Soltész István a koncertet követõen elmondta, a for-
máció repertoárja elsõsorban vonósokra épül, hiszen a ze-
nekar fõképpen régizene-párti, így barokk zenét játszanak,
ami a templomi környezetben mindig ékes otthonára talál.
Így volt ez Bábolnán is, ahol a felcsendülõ mûvek közt egy
különleges barokk tubadarab is elhangzott.

Köszönet a kamarazenekar tagjainak, hogy megtiszteltek
jelenlétükkel, zenei tudásukkal. Koncertjük felejthetetlen él-
ményt nyújtott számunkra!

Köszönet Varga Imre atyának, a társszervezõ polgármes-
teri hivatalnak és a híveknek.

Köszönet az elhangzott Antonio Vivaldi C-Dúr Concertójá-
ért, Urhegyi Viktória és Czillahó Katalin szólójáért, Varju
László trombita szólójátékáért. Öröm számunkra, hogy
templomi környezetben hallhattuk Bach, Händel, és
Alessandro Marcello zenekari mûveit. Gratulálunk a zenekart
vezénylõ Soltész Istvánnak, aki a héten veszi át az Ötvös-dí-
jat. Gergely Lajosné

KAMARAZENEKAR KONCERTJE A TEMPLOMBAN
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EDZÕTERMI NYÍLT NAP
A bábolnai középkorúak és idõsebbek még talán emlé-

keznek arra, hogy néhány lelkes fiatal az 1990-es évek kö-
zepén, végén gondolt egyet és hosszú tárgyalások után bir-
tokba vehette a konditermet, akkor még a focipályánál talál-
ható kis melléképületet. A felszerelést akkoriban úgy dob-
ták össze az odajárók, amik közül egy-egy darabot bizony
otthon hegesztettek össze. A célnak persze tökéletesen
megfeleltek az eszközök, az izomtömegek pedig többé-ke-
vésbé gyarapodtak az évek folyamán. 

Azóta sok minden változott, településünk önkormányzata
2005-ben létesített konditermet a szabadidõközpontban,
ami azóta eszközállományában jelentõsen megváltozott,
profi gépek állnak már a nagyérdemû közönség szolgálatá-
ra.  A gyúrni járók innentõl kezdve, köszönhetõen a Bábol-
nai Önkormányzat elhatározásának, miszerint a foci mellett
más sportokat is támogatásra érdemesnek talál – fõleg
olyanokat, amelyek maguktól is közkedveltté váltak váro-
sunkban az idõk folyamán –, korszerû viszonyok között
adózhatnak ennek a már három évszázados múltra vissza-
tekintõ mozgáskultúrának.

Szarka Gergely, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
sportreferense úgy gondolta, még közelebb hozza a spor-
tot a város lakosaihoz, ezért május 2-án nyílt napra invitálta
a testépítés iránt érdeklõdõket. Településünkön természete-
sen e mozgásforma tömegsport jellegét kívánja erõsíteni
Gergõ, aki lapunk számára elmondta, ez a sport számára
többet jelent a súlyok emelgetésénél. Az egészséges élet-

módhoz tartozik, és így elengedhetetlen velejárója a megfe-
lelõ – úgynevezett tiszta, testépítõ – egészséges táplálko-
zás is. Nagy hangsúlyt fektet a  kalória és tápanyag-bevitel-
re, amely fontos az izomtömeg növekedéséhez. 

A konditerem használatát természetesen nem csak azok
számára ajánlja, akik áldozatos, kemény munkával „pum-
pálják” magukat, hanem azoknak is hasznos lehet, akik a
mindennapi fásultság elkerülése végett csak egyszerûen
formában szeretnék tartani magukat. A szervezetet mindig
fokozatosan terheljük – ajánlja a szakember. Kicsiknek, na-
gyoknak egyaránt ajánlatos, persze a súlyzós edzéseket –
életkori sajátosságokat figyelembe véve –  körülbelül 14-15
évesen kezdhetik el az érdeklõdök. Ezért nem is kell mesz-
szire menni, hiszen a szabadidõközpontban minden adott a
kivitelezéshez.

BÁBOLNA DERBY
Az ünnepi hosszú hétvégén, május

2-tõl 4-ig rendezték meg városunkban
és környékén a 11. Bábolna Derby
Nemzetközi Távlovas Versenyt. A sze-
les, esõs idõjárás ezúttal nem fogadta
kegyeibe a résztvevõket, a lovak szá-
mára mégis kedvezõbb a hûvös idõ,
mint a nyári meleg. A szokásos len-
gyel, bolgár, osztrák, magyar verseny-
zõk mellett új nemzetek képviselõi is

megmérettették magukat, mint például
észtek, ukránok, horvátok, sõt, egy kí-
nai lovas is megismerkedett a bábolnai
pályával. 

Bábolna és környéke ideális terep a
távlovasok számára, hiszen nagyrészt
erdei- és földutakon, néhol mélyebb
homokban ügetnek a lovak, a szintkü-
lönbség minimális. Ez a verseny az
arab, és a shagya arab lovak megmé-
rettetése, miután ez kitartó, teherbíró
fajta. A 120, 80 és 40 kilométeres ver-

senyek közben óriási terhelés éri a lo-
vakat, ezért meghatározott etapok
megtétele után komoly állatorvosi vizs-
gálaton esnek át.

Bérci Balázs, a szervezõ Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ
igazgatója elmondta, a versenyben a
helyi lovasiskola jelenlegi és volt tanu-
lói is szép számban vesznek részt, re-
mek eredményeket szerezve a
Ménesbirtoknak.

Környe ellen vívták bajnoki mérkõzésüket kézilabdás lá-
nyaink idegenben május 4-én. Három alapembert nélkülöz-
ni kénytelen csapatunk meglepte a szintén tartalékos haza-
iakat. Összeszedett, higgadt játékkal gyõzték le otthonában
a listavezetõt. Környei SE – Bábolna SE 16:17.

Hazai pályán játszottak nõi kézilabdázóink, május 11-én
délután az Ács együttesét fogadták. Jól kezdtek lányaink,
az elsõ félidõben határozott támadó és védekezõ játékkal
sikerült nagyobb arányú vezetésre szert tenni, a fordulásnál
még 14:6 volt az állás. A második játékrészben mintha ki-
cserélték volna csapatunkat, védelmünk összeomlott, tá-
madójátékunk pedig fabatkát sem ért. Az ácsiak nem voltak
restek kihasználni gyengeségeinket, sorra lõtték a gólokat,
rohamaikat nem tudtuk megállítani. Így lehet egy már nyert
mérkõzést majdnem elveszíteni, hiszen azért az egy pontot
sikerült itthon tartani. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC 22:22.

A bajnokság 18. fordulójában együttesünk az elsõ helyen
álló Kisbér gárdáját fogadta. Az ellenfél végig vezette a ta-
lálkozót, bár a második félidõben voltak idõszakok, amikor
játékuk holtpontra jutott. Lányainknak ezt nem sikerült ki-
használni, sok eredménytelen akciót produkáltak kéziseink,
rengeteg volt a hiba támadásainkban. Bábolna SE – Kis-
bér KC 19:23.

A szezon utolsó elõtti fordulójában együttesünk a bajno-
ki címért harcban álló Tatabánya gárdáját fogadta. A vendé-
gek jelentõs vérátömlesztésen mentek keresztül, fiatal,
jólképzett játékosokkal frissítették fel a csapatot. A Bábolna
ellen ez nem látszott játékukon, lányaink az elsõ félidõt két-
gólos vezetéssel zárták. A második játékrészre már fogytán
volt az erõ, lankadt a figyelem, így a Tatabánya kihasznál-
hatta erõfölényét. Szántó Zita edzõ az ötgólos vereség elle-
nére is elégedett volt együttesével. Bábolna SE Tatabánya
SC 17:22.

Június 1-jén, a megyei nõi kézilabda bajnokság utolsó
fordulójában együttesünk a sereghajtó Tarján otthonába lá-
togatott. A találkozó végkimenetele nem volt kétséges, hi-
szen a vendéglátók nulla ponttal álltak a tabella hatodik he-
lyén, lányaink pedig még nem kaptak ki Tarjántól. Az ered-
ménytõl függetlenül egyik csapat sem mozdulhatott már el
helyezésérõl, így barátságos mérkõzésnek is fel lehetett
fogni a találkozót. Tarján SE – Bábolna SE 28:33.

A bajnokságot a Tatabánya nyerte egy ponttal a Kisbér
elõtt, harmadik a Környe, negyedik az Ács, ötödik Bábolna
és hatodik a Tarján együttese lett.

HP

KÉZILABDA: A SEREGHAJTÓ ELÕTT AZ ÖTÖDIK HELYEN
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A megyei labdarúgó bajnokság 25. fordulójában focistá-
ink Tardosra látogattak. Gólnélküli elsõ félidõt követõen ta-
lálatokban bõvelkedõ második játékrészt láthattak a nézõk.
A hazaiak kezdték a gólgyártást, legényeink mentek az
eredmény után. Kétszeri kiegyenlítést követõen sikerült
megszereznünk a vezetést is, de megtartani nem. Még két
gólt szerzett a hazai gárda, ezzel otthon tartották a három
pontot. Tardosi FC – Bábolna SE 4:3, U19 3:3.

Pocsék, esõs, szeles idõben került sor a Bábolna Környe
megyei labdarúgó mérkõzésre május 11-én. Az elsõ félidõ
unalmas mezõnyjátékkal telt, ugyanis mindkét csapat úgy
gondolta, védekezõ taktikát választ. Mivel ez nem lett nyil-
vánvaló a focisták számára, egy passzolgatós, egymás hi-
báira alapuló játék alakult ki, melynek köszönhetõen a ka-
puk nem kerültek veszélybe. A második játékrészben vala-
melyest változott a kép, legényeink bátrabban kezdemé-
nyeztek, a labdát is többet birtokolták. Az igazi változást a
cserék hozták meg, lendületesebb támadójátékkal már gól-
helyzeteket is sikerült kialakítani. Aztán a 79. perc végre
meghozta a gyõzelmet jelentõ találatot. Lengyel Dániel
jobboldali szabadrúgása Pint Tamást találta meg az ötösön
belül, aki védhetetlenül fejelt a hálóba. Bábona SE –
Környe SE 1:0, U19 9:0.

Labdarúgóink május 18-án Oroszlányban vendégszere-
peltek. A kiesés ellen küzdõ hazaiak bevetették nehéztüzér-
ségüket, több focistájuk is játszott az NB II-ben szereplõ
U21-es csapatból. Ennek ellenére sem sikerült otthon tarta-
ni a három pontot, a döntetlennel mindkét gárda elégedett
lehet. Ráadásul három meghatározó játékosunk is megsé-
rült, a lefújás elõtt kilenc perccel mezõnycsere híján csere-
kapusunknak kellett mezõnyben játszani. Oroszlányi SZE
– Bábolna SE 0:0, U19 4:1.

A bajnokság 28. fordulójában csapatunk az Esztergom
gárdáját fogadta. Együttesünk kissé megfogyatkozva lépett
pályára, Csongrádi Péter edzõnek mindössze két mezõny-
játékos és egy kapus csere állt rendelkezésre a kispadon.

Lanczendorfen Attila is játszhatott volna végre közel fél év
eltiltás után, ám a friss sportorvosi igazolást a játékvezetõk
érvénytelennek minõsítették, így Lanci a pálya szélérõl volt
kénytelen végignézni a találkozót. Ráadásul alig négy perc
játékot követõen Szedlacsek Dénes is megsérült, helyette
Popovics György állt be, aki kiválóan teljesített végig a mér-
kõzés alatt. A gólok sorát a mieink nyitották, Bõsze Csaba
remek találatával már a 17. percben vezetést szereztünk.
Aztán az elsõ félidõ végén kapusunk hibáját kihasználva
egyenlítettek a vendégek. A második játékrészbõl alig telt el
8 perc, az Esztergom máris elõnyhöz jutott, de legényeink
nem adták fel. A 72. percben ismét Bõsze Csaba szerzett
gólt, ezúttal szabadrúgásból. A lefújás elõtt 5 perccel
megint a vendégek vették be Halasi Zsolt hálóját, ezzel 3
pontot rabolva Bábolnáról. Bábolna SE – FC Esztergom
2:3, U19 1:3.

Ismét a hazai pálya elõnyét élvezhették labdarúgóink a
szezon utolsó elõtti találkozóján, amikor a bronzéremért
küzdõ Ete látogatott Bábolnára. Színvonalas mérkõzést lát-
hattak a nézõk, mindkét csapat alapvetõen kontratámadá-
sokra rendezkedett be, mégsem volt görcsös a játék, hely-
zetek mindkét oldalon adódtak. A 16. percben a vendégek
szerezték meg a vezetést egy gyors támadásnak köszönhe-
tõen, majd negyed óra múlva egyenlítettünk. Kalamár Lajos
kapott tért ölelõ átadást a 16-os jobboldalán, egybõl Róth
Istvánhoz továbbított, aki nem hibázott. A következõ gólra a
70. percig kellett várni, ekkor Kalamár Lajos lõtte be a lab-
dát keményen a kapu elõterébe. Az érkezõ Lanczendorfen
Attila a kapust megelõzve fejelt az etei hálóba. Sajnos öt
perc múlva egyenlítettek a vendégek. A jobb oldalról beívelt
szögletet szinte a gólvonalról továbbította Vági Péter há-
lónkba. Igazságos pontosztozkodás született, ami egyik
gárdának sem jó. Az Ete ezáltal búcsút mondhat a dobogós
helyezésnek, legényeink pedig beszorultak a kilencedik
helyre. Bábolna SE – Ete SE 2:2, U19 5:0.

Hantos

LABDARÚGÁS: NEM TUDUNK ELMOZDULNI A KILENCEDIK HELYRÕL

TEKE NB II:  EREDMÉNYES TÖBBFRONTOS KÜZDELEM
A szezon utolsó mérkõzését játszotta NB II-es tekecsapa-

tunk május 17-én a Szany együttesével. Tekéseinknek csu-
pán matematikai esélye volt, hogy elérjék a dobogó harma-
dik fokát. Hiába igyekeztek, ezúttal sem jött ki úgy a lépés,
hogy hõn áhított vágyuk teljesüljön. Igaz, hogy több fát
dobtak ellenfelüknél, de a szanyiak szereztek több csapat-
pontot, így döntetlennel ért véget a találkozó. Mindössze
három ponttal maradtak le a harmadik helyezettõl, végered-
ményben a hatodik helyen zárta együttesünk a bajnoksá-
got. Bábolna SE – Szany SE 4:4 (2600:2580): Torma Jó-
zsef 423 fa, Balogh István 468 fa, csp., Mogyorósi Balázs
401 fa, Morvai Gábor 474 fa, csp., Szilágyi András 428 fa,
Balom Sándor 406 fa. Bábolna SE ifi – Szany SE ifi 2:0
(447:343): Burián Dávid 447 fa.

Az ificsapat dicséretesen teljesített, nekik sikerült az, ami
a felnõtteknek nem: elérték a dobogó harmadik fokát mind-
össze két ponttal lemaradva a bajnok Sárváriaktól. Jurics
Gergõ, Burián Dávid és Szász László kitûnõ utánpótlását
képezik az NB II-es együttesnek.

Skuba István szakosztályvezetõ szerint jórészt az ifjúsági
játékosok érdeme, hogy a megyei elsõ osztályban szerep-

lõ „B” csapat is jól szerepelt. Úgy tûnik, elhatározásuk, mi-
szerint az ifistákat két fronton szerepeltetik, bevált. A „B”
csapat a vérfrissítésnek köszönhetõen elmozdult a tabella
alsó régiójából, a tizenhármas mezõny hatodik helyét sze-
rezték meg.

A bajnoki szereplés mellett tekéseink egyéni versenye-
ken is remekeltek. Balom Sándor és Körmendi Imre jutottak
legmagasabbra, õk a Gyõr városi bajnokságtól a megyei,
területi versenyeken keresztül egészen a Nyugat-Magyaror-
szági döntõig meneteltek, az országos döntõbe jutás már
nem sikerült. Balom Sándor a területi döntõben – melyet
Bábolnán rendeztek – 598 fás egyéni pályacsúccsal nyert
és jutott tovább.

A csapat a szezonzáró mérkõzést követõen elbúcsúzott
az 1980-as évek közepén épült tekepályától. No nem azért,
mert máshol folytatják, hanem azért, mert vadonatúj, nem-
zetközi normáknak megfelelõ pályát kapnak. A régi bontá-
sába rögvest belekezdtek, nyár közepére már használatba
veszik az újonnan épített, modern tekepályát.

hp
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Május elsején megtartotta ha-
gyományos, zártkörû, egyesüle-
ti horgászversenyét az Ölbõ-tavi
Aranyhal Horgászegyesület. Ez-
úttal 35 horgász gondolta úgy,
hogy a tóparton tölti délelõttjét,
megméretteti tudását és szeren-
cséjét. Az egyesület vezetése az
Ölbõi-tó déli oldalát jelölte ki ver-
senyzés céljára, ahol ragyogó
napsütésben várták a horgá-
szok a nagy fogást. 

Berkes István elnöktõl megtudtuk, ez évtõl „Bábolna
Város Kupája” címet viseli a megmérettetés, melyen csak
azok a tagok vehettek részt, akik a tóra érvényes egész
évre szóló engedéllyel rendelkeznek. A kifogott halak kö-
zül egyet megtarthattak a résztvevõk éves kvótájuk terhé-
re, a többi visszakerült élõhelyére. A halak az idõ melege-

désével bõséggel akadtak horog-
ra, bár ezúttal is voltak olyanok,
akiknek nem volt szerencséje.
Pedig van hal bõven a tóban, hi-
szen az egyesület vezetése az
éves telepítések idõpontját úgy
tagolja, hogy a versenyek elõtt
mindig kerüljön friss állomány a
vízbe.

A versenyben tíz pecást díjaz-
tak. Az elsõ helyezett Mándl Ist-
ván lett 12 kiló 62 deka hallal, aki

elsõ alkalommal kapta meg Bábolna Város Kupáját. Az õ
horgára akadt a verseny legnagyobb hala, az ötkilós
ponty is. Szerencsés nap volt ez Czanek János számára
is, aki 6 kiló 24 dekával nyerte el a második helyet, har-
madikként pedig Tavaszi Attila végzett 5 kiló 15 dekával.
A díjakat dr. Horváth Klára polgármester adta át.

HHOO RR GG ÁÁ SS ZZ VV EE RR SS EE NN YY BBÁÁÁÁ BBBB OOOO LLLL NNNN AAAA VVÁÁÁÁ RRRR OOOO SSSS KKUUUU PPPP ÁÁÁÁ JJJJ ÁÁÁÁ ÉÉÉÉ RRRR TTTT

Május 17-én a városi sport-
csarnokban harmadik alkalom-
mal szerveztek szivacskézilabda
tornát 6 együttes részvételével 8-
9 éves korosztályú lányok szá-
mára. A Tavasz Kupa elnevezésû
rendezvényre Szilágyi Ágnes
szervezõ és Kántor Katalin edzõ
olyan egyesületek csapatait hívta
meg, akiknél a bábolnai gyere-
kek is rendszeresen vesznek
részt tornákon. Közülük kettõ
olyan neves kézilabda klub után-
pótlás nevelésének bázisa, mint
a Gyõri Audi ETO KC, így a rendezvény színvonalát sem
kell különösképp magyarázni. 

A Kölyökkézi ETO és a Gyõrszentiván két-két csapatát
is elhozta, õk azok, akik komoly szakmai munkával tuda-
tosan készítik elõ a jövõ kézilabdázó reménységeit. Visz-
szajáró vendégek Bábolnán az öttevényiek, akik labdarú-
gásban és kézilabdában rendszeres résztvevõi tornáink-
nak. Testnevelõjük, Rácz József tanár úr úgy két évtized-
del ezelõtt a bábolnai iskolásokat oktatta a testmozgásra,
ezért is jár ide szívesen mostani tanítványaival.

A bábolnai szivacskézisek remekül szerepeltek a tor-
nán. Kiélezett küzdelmekben komoly versenytársai voltak

a jólképzett gyõrieknek, látvá-
nyos mérkõzéseken önbizalom
növelõ gyõzelmekkel örvendez-
tették meg szüleiket, edzõjüket. 

Kántor Katalin heti két alka-
lommal tart edzéseket a bábol-
nai lányok számára, akik közt
már most megmutatkoznak a te-
hetségek. Több olyan kislány is
van, aki tehetségének, ügyessé-
gének és szorgalmának köszön-
hetõen figyelemreméltó teljesít-
ményt nyújt.

A hatcsapatos torna hatodik
helyezettje Gyõrszentiván kettes csapata, míg az ötödik
az egyes csapat lett. A negyedik helyet Öttevény együtte-
se szerezte meg, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
pedig bravúros teljesítménnyel a bábolnai szivacskézisek
állhattak fel. Második helyen a Kölyökkézi ETO egyes gár-
dája végzett, a kettes csapat pedig megnyerte a tornát. A
szervezõk különdíjakat is kiosztottak. A gólkirályi címet a
Kölyökkézi ETO játékosának, Németh Mariannának ítél-
ték oda, a legjobb kapus a hazaiak kitûnõsége, Varga Li-
li lett, a legtechnikásabb játékosnak pedig az öttevényi
Nyerges Annát választották.

BBÚÚÚÚ CCCC SSSS ÚÚÚÚ AAAA ZZZZ OOOO VVVV IIII FFFF OOOO CCCC IIII TTTT ÓÓÓÓ LLLL
Nem csak az óvodától búcsúztak, de elköszöntek az

ovifocitól is. Õsztõl már iskolába jár az a hét labdarúgó
palánta, akik múlt heti edzésükön intettek búcsút társaik-
nak, Kántor Katalin és Csongrádi Péter edzõknek, vala-
mint Ági néninek, aki a kis csapat állandó segítõje volt. 

Ünnepélyes keretek közt tették mindezt, Szilágyi Ág-
nes, a sportcsarnok gondnoka tette felejthetetlenné a pil-
lanatot. A csemeték fociztak egy kicsit a felnõttekkel kö-
zösen, majd a sárga mezbe öltözött iskolába menõk virá-
got és tarisznyát kaptak, mint az igazi ballagó diákok. A
felnõttek bíztató szavakkal is ellátták õket útravalóként,
bízva abban, hogy tovább sportolnak majd, immár egy
másik korosztályban.
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A Bozsik labdarúgó tehetségkutató program tavaszi
utolsó összejövetelére került sor a Bábolnai Sportegyesü-
let labdarúgópályáján május 23-án. Ászár, Bana, Bábolna,
Nagyigmánd és Tárkány 7, 9 és 11 éves focistái rúgták a
bõrt óriási lelkesedéssel. 

Az õszi elsõ szabadtéri rendezvényhez képest óriási fej-
lõdés tapasztalható e három korosztály labdarúgóinál –
mondta el Klincsok László, a bábolnai körzet vezetõje. Ki-
emelte, a 9 és 11 évesek már tudatosan igyekeznek fut-
ballozni, cseleznek, passzolnak, követik edzõjük utasítá-
sait, kezdik alkalmazni a begyakorolt taktikát. A kicsik, va-
gyis a 7 évesek még játszanak, náluk az a lényeg, hogy
szeressék a játékot. Számukra a program során labdás
ügyességi feladatokat találtak ki, de természetesen a foci
is a gyakorlatok részét képezi. A körzet vezetõje azt is fon-
tosnak tartja, hogy különbözõ települések gyermekei ta-
lálkoznak, és összemérik labdarúgó tudásukat. Kihang-
súlyozta az edzõk munkáját, mely közvetlenül mérhetõ az
ifjú focisták egy adott idõszakon belüli fejlõdésén keresz-
tül. A körzet legtöbb együttesénél látszik, hogy komolyan
foglalkoznak a gyermekekkel. Bábolnát külön kiemelte,
hiszen az általános iskolában tanulók jelentõs része fog-
lalkozik valamilyen sporttal: szivacskézilabdáznak, kézi-
labdáznak, fociznak, futóversenyeken vesznek részt,
vagy a Kinder+Sport program keretében országos dön-

tõbe jutottak. Mint mondta, ez a gyerekekkel foglalkozó
pedagógusok magas szintû szakmai munkáját jelzi.

Klincsok tanár úrtól azt is megtudtuk, hogy a 13 éves
korosztály számára is rendeznek már Bozsik programot.
Nekik õsszel is és tavasszal is hat-hat tornát szerveztek,
melyen a bábolnaiak sikerrel szerepeltek. Két ifjú tehetsé-
get is kiválasztottak csapatunkból – Bagó Dánielt és Ge-
rencsér Gábort -, akik már rendszeresen edzenek a ko-
máromi alközpontban, hogy majd a megyei válogatott-
ban is bemutatkozhassanak.
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Miután a Kinder+Sport program keretében résztvevõ
bábolnai általános iskolások megnyerték a regionális
döntõt, május 13-án Balatonfüredre utaztak, hogy meg-
mérkõzzenek Nyugat-Magyarország 7 legjobb csapatá-
val. A tét az országos döntõbe jutás volt, mely nagy falat-
nak látszott ugyan, de a „Bábolnai sportosok” lelkes
együttese Kántor Katalin és Csongrádi Péter vezényleté-
vel nem ismertek lehetetlent. A gyõri Gárdonyi iskolával

holtversenyben ismét megnyerték a versenyt, ezzel el-
nyerték a jogot az országos döntõbeli szereplésre.

Május 31-én lelkes szülõk kíséretében utazott a csapat
Budapestre, a MOM sportközpontba, ahol az ország leg-
jobb 8 együttese mérte össze felkészültségét, tudását.
Egy csapattag ráadásul megbetegedett, így új játékost
kellett hadrendbe állítani Füredi Martin személyében, aki
kitûnõen helytállt. A döntõ verseny is kiélezett küzdelmet
hozott, a végsõ gyõzelmet a gyõri Gárdonyi iskola tanulói
szerezték meg, a mieink mindössze egy ponttal lecsúsz-
va a dobogó harmadik helyérõl negyedikként végeztek.
Ez óriási fegyvertény, hiszen a döntõben olyan városok
általános iskoláival mérkõztek, mint Budapest, Debrecen,
Gyõr, Szeged, Miskolc, Pécs, Érd, ahol a testnevelés ok-
tatása egyébként is kiemelt szerepet kap. Bábolnához ha-
sonló kaliberû településnek nem sikerült ilyen eredményt
kiharcolni, a gyerekeket és felkészítõiket, valamint a tá-
mogató szülõket elismerés illeti.

A csapat tagjai: Nagy Adél, Lincz Gréta, Révai Elfrida,
Szabó Bernadett, Rózsási Krisztina, Trifusz Katalin, Tóth
Sára, Szabó Taddeus, Dávid Martin, Mátyás András, Sze-
le András, Péter Bence, Panák Bence, Panák Máté és Fü-
redi Martin. Felkészítõik: Kántor Katalin és Csongrádi Pé-
ter.


