
Lövészsikerek Ipolybalogon 
 

Az, hogy az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola mellett 1967-től megszakítás nélkül 

működik a lövészkör, még nem biztosíték a jó eredményekre. 

Ahhoz sok egyéb dolog is kell – állítja Molnár Barnabás tanító bácsi, aki 1997-től 

vezeti a lövészkört. Szükségeltetik elsősorban jó képességekkel rendelkező, a munkára időt 

nem sajnáló diák, tanár és természetesen felszerelés. Ez utóbbival mára már egész jól állnak. 

A szakkör 15 db 631-es puskával, 10 db távirányítású céltáblával, 4 db speciális 

lövésztávcsővel rendelkezik a sok-sok egyéb szükséges fogyóeszköz mellett. Ezekért 

elsősorban az iskola igazgatónőjének, Skabela Rózsának tartoznak köszönettel, hisz az iskola 

a tavalyi tanévben 35.000 Sk-val segítette a kör működését. 

 Akikért pedig ez az egész van, azok a diákok. A lövész szakkör az egyik 

legközkedveltebb, legnépesebb kör az iskolán. A sokéves következetes munka pedig már 

beérni látszik. Nem akármilyen eredményekkel. A főszereplői pedig az idei iskolaválogatott 

tagjai: csapatban Cseri Magdolna, Molnár Benedek, Pap Attila, egyéniben pedig Nagy Sándor 

azok, akik hozzák az eddig soha nem látott eredményeket. 

 A járási vegyes csapatok lövészbajnokságában félidőben magasan vezetnek mind 

csapatban, mind egyéniben 631-es Slávia puskából fekvő lövésben. Ugyanezen fegyvernem 

ugyanezen típusú verseny kerületi bajnoksága a héten ért véget. Ide első évben nevezett be az 

iskola. Első nekifutásra azonnal elhozták csapatban a 2. helyet azzal, hogy az idősebb fiúk 

versenyében Molnár Benedek egyetlen körrel lemaradva 3., Pap Attila a 4. lett, a lányoknál 

pedig Cseri Magdolna a 2. helyen végzett. A fiatalabb fiúk egyéni versenyében Nagy Sándor 

a szintén dobogós 3. helyen zárta a bajnokságot. 

 A szakkör vezetője, Molnár Barnabás mesélt a bajnokság utolsó fordulójáról, amely 

Breznóbányán volt. Elmondta, hogy a forrongó politikai helyzet elemzése elmaradhatatlan 

volt. Ennek ellenére a magyar nyelvet büszkén és tudatosan használták az egymás közötti 

kommunikációban, és a kárukra hozott bírói tévedéseket nem ennek a rovására írják. 

Leplezetlen büszkeséggel mutatta végül a 2007/2008-as tanévből a honvédelmi többtusa 

országos végeredményét, ahol egyéniben Molnár Benedek a 2. helyen, csapatban pedig az 

iskola az 5. helyen végzett. 

Gratulálunk a sikerekhez, és további jó eredményeket kívánunk! 
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