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Körutazás a Mikulással
(Képes beszámoló a 6-7. oldalon)

Karácsonyi körkép
(Képes beszámoló a 8-12. oldalon)

Megalakult a Borbarátok
Egyesülete
(Beszámoló a 2. oldalon)

AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Eltelt az eseményekben gazdag
2007-es év, amely megörvendeztetett bennünket számtalan boldog
nappal, de sokak életébe bosszúságot, bánatot is hozott. Számvetését
mindenki megtette az év utolsó
napjaiban.
Településünk életében is újabb
elõrelépések történtek, gondolok itt
az óvoda újabb felújítási munkálataira, vagy a körforgalomba
„karácsonyi ajándékként” kiépített órára és hõmérsékletmérõre.
Igaz fájdalmas döntéseket is
kellett hozni az önkormányzatnak
több esetben, mint pl. az iskola
dolgozóinak létszámcsökkentésével
kapcsolatban.
S most itt van az új esztendõ!
2008! Mit is várunk tõle? Természetesen örömet, boldogságot, szerencsét, sikeres projekteket, eseményeket. Ebben az évben elindul az
ipari terület fejlesztése, termálfürdõ tervezése, építése illetve újabb
pályázatokat írunk városközpont
fejlesztésre, iskola felújítására.
Bízunk a sikerben, hogy az
elõttünk álló 2008-as év eredmé-

nyes, örömökben gazdag, nyugodt
év lesz!
Településünk lakosainak a mellékelt versben foglalt gondolatokkal is kívánok jó egészséget, békességes boldog, örömteli napokat és
sikereket munkában és családban
egyaránt a 2008-as évben!
Dr. Horváth Klára
polgármester
országgyûlési képviselõ

ADJON AZ ÚJ ÉV,
AMIT A RÉGI NEM ADOTT:
NEVETÕ ÖRÖMET, ÉDES BÁNATOT;
ADJON AZ IS, AKI MÉG NEM ADOTT,
HIDEGBEN MELEGET, MELEGBEN ÁRNYÉKOT;
KÁLVÁRIÁNKBAN KÖNNYÛ KERESZTET,
SZÕLÕTÕKÉNKRE NEHÉZ GEREZDET,
HA SZÁRAZ A MEZSGYE ADJON AZ ÉG,
BÕSÉGES ESÕT, DE NE LEGYEN JÉG;
FAGYOSSZENTEK NE HOZZANAK VESZÉLYT,
GAZDASZÍVEKBEN ÉBRESSZENEK REMÉNYT;
MINDEN HARAGOS BÉKÜLJÖN JÓRA,
KASZÁLÓKON VIRULJON PÜNKÖSDIRÓZSA;
ADJON AZ ISTEN MINDIG JÓ NAPOT,
TEMPLOMAINKBAN ÁLDÁSOS PAPOT;
ÜLTESSENEK A KERTBE LEGALÁBB EGYET,
TEREMJENEK FÁINK ROSKADVA MEGGYET;
BÚZATÁBLÁKBA KEVESEBB EGERET,
ADJON AZ ISTEN PUHA KENYERET;
ADJON NEKÜNK, HA NEM IS KÉRÜNK,
BOLDOG SZERELMET, AMEDDIG ÉLÜNK.
Csata Ernõ
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Megalakult a Borbarátok Egyesülete
2007. december 7-én 17 fõvel
megalakult a Borbarátok Egyesülete Bábolnán. A szervezet
elnökének Cseh László bábolnai képviselõt, szakmai alelnöknek Kiss Bertalan ászári borászt, míg titkárnak Vaski Alida
intézményvezetõt választotta
meg a frissen alakult egyesület.
Cseh László elmondta, hogy
a Borbarátok Egyesületének elsõdleges célja az, hogy a boros
gazdák tapasztalatokat, információkat cserélhessenek egymással, azonban hangsúlyozta
azt is, hogy tagjaik sorába nem
csak a bort termelõket, hanem
a bort élvezõket is várják. Az
egyesület ugyan bábolnai, tagja
azonban bárki lehet, aki betöltötte a tizennyolcadik életévét,
büntetlen elõéletû és elfogadja
a szervezet alapszabályát.
A Borbarátok Egyesületének

elnöke azt is elmondta, hogy ez
a szervezet fogja ezen túl a bábolnai borversenyeket rendezni, távlati céljaik között pedig
egy Bábolnai Borlovagrend létrehozása szerepel.
Nagy Attila István

Tisztelt Bábolnai
Polgártársak!
Múlt és jövõ, hagyomány és
újrakezdés, megszokott és szokatlan, ezek az ellentétek karácsony és újév között oly mértékben vannak jelen a mindennapokban, mint máskor soha.
Még a karácsonyi ünnepek
szép szertartásaikkal és szokásaival a megszokottság biztonságát ajándékozzák, a szilveszter viszont az új esztendõ bizonytalanságaival, de egyben le-

GYÖK-választások, 2007.

hetõségeivel és reményeivel való találkozást jelenti.
Kívánjuk, hogy a tegnap és a
holnap ilyen kombinációjából,
minden Bábolnán élõ embertársunk erõt merítsen a maga
számára, és ez így legyen mindennap az új esztendõben.

Városunk nagyadózóinak
köszöntése
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2007-ben is december 13án, Luca napján került sor azon
kiemelt adózóink tiszteletére
rendezett vacsorára, akik nélkül
Bábolna városa, intézményeink
nem fejlõdhetnének ilyen ütem-

A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kétévente
tart választásokat. A korábbi
tisztségviselõk megbízatása 2007.
novemberében lejárt, ezért a tavalyi év végén új választásokat
kellett tartani. A választás a Bábolnai Általános Iskolában zajlott le 2007. december 18-án. Sikeres és eredményes választást
tudtunk lebonyolítani, hiszen
több fiatal ment el szavazni, mint
2 évvel ezelõtt. Szeretném megköszönni a választási bizottság
tagjainak, Agócs Noéminek, Kuti
Bencének és Lengyel Csengének,
a Bábolnai Általános Iskolának
és a Polgármesteri Hivatalnak a
közremûködést a választás megszervezésében és lebonyolításában.
A választás eredménye a következõ képpen alakult:

A Borbarátok Egyesülete nevében üdvözli és a 2008. évre
szóló jókívánságokkal köszönti
Önöket:
Cseh László
elnök,
Borbarátok Egyesülete
önkormányzati képviselõ

Képviselõk:
Balázs Robin
34 szavazat
Csillag Vivien
32 szavazat
Dorogi György
10 szavazat
Körmendi Imre
21 szavazat
Popovics Linda
86 szavazat
Polgármester:
Lengyel Dániel
54 szavazat
A fentiekben felsorolt képviselõk, illetve polgármester 2 évig
kaptak mandátumot.
Az ünnepélyes beiktatásra a
2007. december 20-i képviselõtestületi ülésen került sor, ahol a
megválasztottak Dr. Horváth
Klára polgármestertõl vehették
át megbízólevelüket.
Bízom benne, hogy a következõ években is sikeresen tudunk
mûködni és minél több fiatalt sikerül bevonni a GYÖK életébe !
Lengyel Dániel
GYÖK-polgármester
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ben. A meghívottak – jogszabályi kötelezettségüknek eleget
téve – igen jelentõs összeggel
járulnak hozzá településünk
épüléséhez, szépüléséhez.
(Folytatása a 3. oldalon.
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Városunk nagyadózóinak
köszöntése
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Az estet a Cseperedõk
Néptáncegyüttes nyitotta meg
téli népszokásokból összeállított programjával. Ezután dr.
Horváth Klára köszöntötte a jelenlévõket, aki polgármesterként tizedik alkalommal tehette
ezt meg. Elmondta, hogy az egy
évtized alatt „nagyon megváltozott a jelenlévõk személye és
úgymond a cégek változása is
átsöpört a településen.” Remélhetõleg a 2008-as év lezárja ezt
a folyamatot. A következõkben
rövid összefoglaló hangzott el a
megvalósult beruházásokról,
valamint az elkövetkezendõ

idõszak rövid és hosszú távú
terveirõl. Polgármesterünk köszönetet mondott „a befizetett
adóforintokért, mivel tudjuk,
hogy az adókat lehet téríteni
ide-oda, sok mindent lehet vele
tenni.” Kiemelte azokat a cégeket, melyek az önkormányzat
kulturális- vagy sportrendezvényeit, intézményeit külön is támogatták.
Az összejövetel finom vacsorával és kötetlen beszélgetéssel
folytatódott, melyen a cégek, az
önkormányzat és az intézmények vezetõi a hivatalos ügyeken kívüli dolgokról is társaloghattak.
T.S.

Óévbúcsúztató batyus bál
„nyugdíjas módra”
A Szociális Gondozási Központ és az Idõsek Klubja munkatársai vidám szilveszteri óévbúcsúztató összejövetelt rendeztek
december 28-án az Aranypatkó
étteremben. A batyus bálként
meghirdetett rendezvényre ezúttal nem jöttek el annyian nyugdíjasaink közül, hogy az étterem
zsúfolásig megtelt volna, de aki
ott volt, kitûnõen szórakozott.
A bált Berkesné Szûcs Ágnes
intézményvezetõ nyitotta meg,

majd Bierbauer Imre alpolgármester úr új évre vonatkozó jókívánságait mondta el a jelenlévõk
számára, és egy pohár pezsgõvel
köszöntötték az elkövetkezendõ
2008-as évet.
A kitûnõ zene hatására hamarosan rendkívül jó hangulat kerekedett. Az óévbúcsúztató mulatság estébe nyúló tánccal és nótázással telt, de nem maradhatott el
a mindenki által közkedvelt tombolasorsolás sem.

,,A szeretet soha el nem fogy!’’
Ezen szép gondolat jegyében
került megrendezésre a Bábolnai
Zene és Mûvészeti Iskola karácsonyi mûsora 2007. december
20-án 17 órai kezdettel a szabadidõközpontban. Valamennyi csoportos tanszak, illetve néhány
szólista is elhozta az ünnephez illõ produkcióját.
Török Márton és Almádi
András furulyaszólója, Németh
Kristóf és Márkus Péter szaxofon
muzsikája melengette a szíveket.
A közönség nagy tapssal jutalmazta a ,,kis- és nagyzenekar”
elõadását.
A moderntáncosok segítségével igazi téli hangulatot sikerült a
terembe varázsolni a hópihék
táncával, illetve a másik két csoport karácsonyt idézõ koreográfiájával.
A drámacsoport Lukács evangéliuma alapján idézte fel Jézus
születését és hirdette a karácsony
üzenetét: a szeretetet.
Valamennyi fellépõ produkció-

ja azt sugallta, hogy nagy-nagy
szeretettel készültek az év legszebb ünnepére, és ajándékozták
meg a közönséget elõadásukkal.
Hiszen adni jó. És ez is a mûvészetek és a mûvészeti nevelés feladata.
Az estet a növendékek és tanárok közös éneklése zárta.
Akik részt vettek ezen az kis
mûsoron akár nézõként, akár szereplõként biztosan megértették
Lukács üzenetét és könnyebb
szívvel várták a karácsonyt, miszerint:
,,A szeretet hosszútûrõ, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet soha el nem fogy!”
Veresné

Hogy tehet ilyet az „ember”?
Hallottunk már ilyen-olyan fórumokon különbözõ, mások
számára zavaró eseményrõl.
Nos, én a saját problémámat osztom meg Önökkel,
városlakókkal.
Történt ez év nyarán, egészen pontosan augusztus 28-ára virradóra, hogy kerítésünk kiskapuján belülre „gyümölcsmoslékot”
borított az ismeretlen elkövetõ. Ez abban az idõben termõ alma,
körte, barack, szilva vitamindús gyümölcsökbõl állt. Jól gondolom,
hogy vannak, akik mindezeknek a megvásárlását nem engedhetik
meg maguknak?! Más pedig … ezzel dobálódzik.
A legközelebbi eset két nappal késõbb következett be. Ekkor egy
hipermarket reklámszatyrába csomagolva kutyagumit akasztott a
fent említett ajtó belsõ kilincsére.
Ám az eseménysorozat ezzel nem szakadt meg.
Következett október 5-e. A hely megint csak ugyan az, mint a

korábbiaknál. Sõt. Most van még egy másik egyezés is, mégpedig a
kutyagumi, ami mellé lócitrom is került. Míg bõ egy hónappal
korábban „csomagolva” volt, addig erre a napra virradva
ömlesztve kaptuk. Az ajtó környéke és a kilincs jól láthatóan
szándékosan össze volt kenve.
Még mindig nem volt elég.
December 13. A hely megváltozott. Már nem a kiskapu volt a
cél, hanem az oldalsó nagykapu, a kocsibejáró. Egy kb. 1,8 m fából
készült kaput képzeljenek maguk elé. Amit akárhogy is nézünk, úgy
vélem elég magas. Nos az elkövetõnek nem volt az. Most ezen
keresztül öntött be egy „adag” valószínûsíthetõen sertésürüléket,
amit még megborított egy olajszerû anyaggal. Mindezzel a kerítés is
össze volt kenve.
Nos, hát ezek a száraz tények.
Várom a folytatást. Mert hát lesz. Jól gondolom? Vagy mégsem?
Örülnék, ha tévednék.
Tukszár Mónika
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a képviselõ-testület 2007. december 20-i ülésérõl
Az év utolsó rendes képviselõ-testületi ülése ünnepséggel
kezdõdött Bábolnán. A napirendi pontok elõtt ugyanis letette esküjét a Bábolnai Általános Iskolában 2007. december 18-án megválasztott új
gyermek-önkormányzati
(GYÖK) testület és annak régi-új polgármestere, Lengyel
Dániel is.
Az ez után következõ elsõ
napirendi pontban beszámoló
hangzott el a két ülés között
történt eseményekrõl, a lejárt
határidejû határozatokról és a
bizottságok által hozott döntésekrõl.
A második napirendi pontban elfogadta a képviselõ-testület a 2008. évi csatornadíjakat. Ennek értelmében a tavalyi évhez képest 6%-kal növekedtek a csatornadíjak. Így
2008. január elsejétõl a lakosságra kiszabott díj 193 Ft/m3
plusz áfára, míg a gazdálkodó

szervezetek esetében 333
Ft/m3 plusz áfára emelkedett.
A harmadik napirendi pontban beszámoló hangzott el a
Komárom-Bábolna Többcélú
Kistérségi Társulás mûködésérõl. A képviselõ-testület további intézkedéseket szeretne annak érdekében, hogy ismét legyen orvosi ügyelet Bábolnán,
jöjjön létre mentõszolgálat és
emelkedjen a logopédiai órák
száma a nevelési és oktatási intézményekben.
A negyedik napirendi pontban a bábolnai önkormányzat
elfogadta a 2008. évi munkatervét.
Az ötödik napirendi pontban az Idegenforgalmi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság -, míg a hatodikban a Kulturális és Sport
Bizottság munkájáról hangzott
el beszámoló.
A hetedik napirendi pontban a Bábolnai Polgármesteri

Hivatalban lefolytatott komplex felügyeleti ellenõrzésrõl
készített jelentés került ismertetésre, amely szerint a város
önkormányzatánál mindent
rendben találtak.
Az Egyebek napirendi pontban két képviselõ kért szót. Elsõként Lukáts Péter jelentette
be, hogy a Shagya Alapítvány
kuratóriumi tagságában betöltött tisztségébõl az alapító
szervezet, a Bábolna Nemzeti

Ménesbirtok Kft. vezetõje
Rombauer Tamás felmentette.
Másodikként Zábrádi János
sertéstelepek
létesítésével
kapcsolatban tett fel kérdéseket. A jövõben ugyanis
Istvánházán fognak sertéstelepet létrehozni, amely kellõ távolságban van Bábolnától ahhoz, hogy a város lakossága ne
érezhesse a telep kellemetlen
szagát.
Nagy Attila István

Katasztrófavédelmi tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Lakosságfelkészítési
honlapja a http://katasztrofavedelem.hu és a
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/katasztrofa.html oldalon a ,,Használom a szolgáltatást’’ menüpontra kattintva a http://lakossag.katasztrofavedelem.hu címeken érhetõ el.
Lakossági észrevételeket a
lakossag@katved.hu-ra várják
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,,Csillagszóró hadmûvelet’’
Nem, nincsen szó háborúról, sem hadgyakorlatról, a Csillagszóró hadmûvelet irányítója ugyanis nem a katonai vezetés, hanem a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Nézzük most meg, hogy mit is takar a
,,Csillagszóró hadmûvelet’’ fedõnév.
A „hadmûvelet” tulajdonképp egy kiemelt
fogyasztóvédelmi ellenõrzéssorozat, amelynek során hét hatóság hat héten át, december
elejétõl 2008 elsõ hetéig végez ellenõrzést országszerte a piacokon, vendéglátóhelyeken,
és más kereskedelmi egységekben. A hét ellenõrzõ szerv, csak felsorolás szinten: az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH), az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(NFH), az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Szolgálat, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, és a
Vám és Pénzügyõrség (VPOP).
Hogy mi az ok? Természetesen nem más,
mint az, hogy a decemberi ünnepkör gerjesztette fogyasztási láz során, - bocsánat a szóhasználatért – ne verjenek át minket sehol.
Persze ellenõrzés ide, vagy oda, bírság azért
mindig kiszabatik.
Most pedig hallgassuk meg Dr. Mátray Árpád homeopata,-állatorvost, most hatósági állatorvosi tisztségében, hogy mit is vizsgál pontosan a ,,Csillagszóró hadmûvelet’’ során a
megbízott például az élelmiszerboltokban.
„A Csillagszóró hadmûveletet, mi finomabban kiemelt karácsonyi ellenõrzésnek
hívjuk, ami elsõsorban az élelmiszerek minõségét, fogyaszthatósági idejét, származását
vizsgálja. - kezdi Dr. Mátray Árpád. A ,,Csillagszóró hadmûvelet’’ végsõ célja nem más,
mint hogy a hatóságok kiszûrjék azokat a termékeket, amelyek nem hivatalosan, vagy nem
megfelelõ minõségben kerülnek a polcokra.
Egyébként a mostani ellenõrzés idén már a
harmadik, hiszen a hatóságok vizsgálódtak

„UNIVERZUM”
2007. december 1-jén a tatai Primavera Moderntánc csoport elõadását láthatták az érdeklõdõk a Szabadidõközpontban. Villámné Kun Veronika, a csoport vezetõje városunkban kezdte pályafutását. Mint elmondta: „Nagyon jó volt

már húsvétkor és a nyár folyamán is. A mostani ellenõrzés elsõsorban az ilyenkor eladható szezonális termékekre terjed ki. Így például a szaloncukrokra, a figurális édesipari termékekre, a húskészítményekre, halakra és abból készült termékekre, vagy épp az olyan olajosmagvakra, amelyeket mondjuk a bejgli készítésnél használnak a konyhák. Az élelmiszerboltokon kívül a hatósági állatorvosok ellenõrzik a különbözõ vendéglátó ipari egységeket, így például az éttermeket, a szállodák
konyháit és az olyan konyhákat, ahol nagy
mennyiségû ételt fõznek, illetve ahol nagy
mennyiségû alapanyagot tárolnak” - folytatja
a hatósági állatorvos.
Dr. Mátray Árpád, akinek az ellenõrzési
körzetébe tartozik Bábolnán túl Bana és
Tárkány is, azt mondja, hogy a húsvéti és a
nyári vizsgálatok során néha óriási hiányosságokat tapasztalt. „A karácsonyi ,,Csillagszóró
hadmûvelet’’ eredménye messze eltér az ebben az évben lefolytatott másik kettõtõl, hiszen most csak nagyon kevés és kis mértékû
hiányosságot fedeztem fel. Úgy érzem, hogy
az üzletvezetõk és az üzlettulajdonosok is
megértették ennek az egész vizsgálati folyamatnak az értelmét és azt, hogy a hatóságok
mit akarnak elérni a ,,Csillagszóró hadmûvelet’’-tel. Én úgy gondolom, hogy ez a pozitív
tendencia tovább fog javulni.”
Hogy mire kell ügyelnünk nekünk vevõknek, ha az élelmiszerek között válogatunk?
Dr. Mátray Árpád azt tanácsolja, hogy mindig
gyárilag csomagolt terméket válasszunk. E
mellet persze fontos megnézni azt is, hogy az
áru szavatossága nem járt-e le. A hatósági állatorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a
termékeken mindig pontosan fel kell tüntetni
azt, hogy az adott élelmiszer honnan származik. Ha hústermékrõl, vagy olyan termékrõl
beszélünk, amelyet több komponensbõl állítottak elõ, akkor a csomagoláson egy fekvõ
ovális keretben találnunk kell egy úgynevezett

az elsõ négy évem, a pályakezdésem itt
Bábolnán. Amikor elköltöztem Ácsról,
fájó szívvel hagytam itt a csoportot. Akkor vettem át egy kollegámtól a tataiakat
és azóta, már hatodik éve velük vagyok.”
Az együttes három éve a Bábolnai Zeneés Mûvészeti Iskola kihelyezett tagozataként mûködik, mivel vezetõjük megkereste ez ügyben az intézmény igazgatóját,
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„HU számot”. A „HU szám” a Magyarországés az Európai Unió által közösen elfogadott
gyári szám, amely tulajdonképp a terméket
készítõ üzem azonosító száma. Dr. Mátray
Árpád arra is felhívta a figyelmet, hogy ha
olyan tojást szeretnénk vásárolni, amely nincsen becsomagolva, akkor nézzük meg, hogy
lepecsételték-e. A tojás héján szereplõ adatoknak többek között mindig tartalmazniuk
kell a termék fogyaszthatósági idejét.
„A mostani ,,Csillagszóró hadmûvelet’’nek ugyan január közepén vége van, de én abban az esetben, ha nem mint hatósági ellenõr,
hanem mint vásárló vagyok jelen, akkor is
szúrópróbaszerûen ellenõrizni szoktam a termékeket, az esetleges hiányosságokra pedig
azonnal felhívom az üzletvezetõ figyelmét. –
mondta el lapunknak dr. Mátray Árpád.
Nagy Attila István

s így jött létre a kapcsolat. Négy korcsoportban, 4-26 éves korig dolgoznak.
Az elõadással kapcsolatban a következõket tudtuk meg: Az ,,Univerzum’’ címû
táncjáték gondolata 2006-ban született
meg. Mindegyik csoporttal egy-egy számot kezdtünk próbálni, és végül egy hetven perces táncjáték lett belõle, mely a
föld keletkezésétõl az ûrkorszakig mutatja be az univerzumot tizennyolc tételben.
Szerettük volna más településeken is bemutatni. Itt Bábolnán láthatta elõször a
közönség az elõadást.”
A színvonalas mûsor jellege eltért a
nálunk megszokott moderntánc elõadásoktól, hiszen mint Villámné Kun Veronika elmondta, egy komplett, összefüggõ
programot láthatott a közönség. A csoportot legközelebb január 27-én Tatán
láthatják az érdeklõdõk.
T.S.
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Körutazás a Mikulással
A „FIDESZ-Mikulás” immár tizennyolcadik éve látogat el Bábolnára. A Szabadidõközpont színpadán ezúttal is megajándékozott kicsiket, nagyokat, sõt, még krampuszt is választott
magának. A rendezvényen az Anonim drámacsoport és a Tiamo
moderntáncosai nyújtottak felejthetetlen élményt, majd a Mikulás-program a hagyományoknak megfelelõen filmvetítéssel
zárult.

Az általános iskolában az Anonim drámacsoport növendékei
adtak elõ mesedarabot, majd a 6/a osztályosok léptek az aula
képzeletbeli színpadára, hogy rövid elõadással szórakoztassák
a közönséget. Aztán a hagyományokhoz híven a felsõ
tagozatosok az alsósokat látogatták meg, hogy apró
ajándékaikkal lepjék meg az kisebbeket.
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Mikulásnap alkalmából önkormányzatunk színházi elõadással
lepte meg az óvodás gyermekeket. A Szabadidõközpont színpadán a Maci Brúnó karácsonya címû színdarabot tekinthették
meg profi színészek tolmácsolásában.

Több éves hagyomány, hogy a Mikulás hintóra – hó esetén lovas szánra – pattan, hogy krampuszai segítségével megörvendeztesse városunk lakóit, elsõsorban az apróságokat. Ez alkalommal is végigjárta településünk utcáit, tereit, és szaloncukorral ajándékozta meg az éppen arra járókat. Természetesen
most is sok kaland részese volt.

Az Idõsek Klubjába is ellátogatott a Mikulás. Versekkel,
történetekkel szórakoztatta nyugdíjasainkat, majd teli zsákjának tartalmát a klubtagoknak ajándékozta.

Az oviban is járt a Mikulás. Meglátogatta az óvodás csoportokat, majd a bölcsõdében is megpihent néhány percre. Közben
megajándékozta a gyermekeket, persze csak azokat, akik jól
viselkedtek.
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Karácsonyi
körkép
Egy gyermek ajándéka
örökké tarthat
Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért az eltüntette a
drága pénzen vásárolt arany csomagolópapírt. Amirõl az apa nem
tudott, az az volt, hogy a lány hosszú órákat azzal töltött, hogy az
aranypapírból kivágjon egy darabot, amivel az apja számára készített ajándékot, egy dobozba csomagolta be, és tette a fa alá.
Amikor szenteste az apja meglátta az ajándékot, kibontotta, látta, hogy a doboz belül üres. Azt mondta a lányának: - Tudod kislányom, az úgy szokás, hogy ha valakinek ajándékot adunk, akkor
nem szabad üres dobozt adni. - De apa - így a lány - hiszen ez a doboz nem üres, tele van csókokkal, amiket én raktam el neked karácsonyra. Az apa könnyeivel küszködve ölelte át a lányt, bocsánatáért
esedezve. A kislány átölelte apját és sírva bocsátott meg neki. Nem
sokkal ezután a kislány meghalt egy balesetben. Az apa egész életén
át az ágy alatt õrizte az arany dobozt. Amikor rosszul érezte magát,
mindig kinyitotta a dobozt és egy emlékezetes csókot vett ki belõle....
így emlékezve az Õ gyermekére, aki azt odatette.
Mindannyiunknak van ilyen aranydobozunk, amely tele van csókokkal gyermekünktõl, családunktól, barátainktól, Istentõl.
Tudod, a család és a barátok azok, akik felemelnek minket bajainkból, amikor a szárnyaink megsérültek, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy kell repülni.

Ünnepi készülõdés iskolánkban
Hetedik éve finomítjuk, formáljuk és újabb ötletekkel gazdagítjuk a karácsonyra készülést iskolánkban.
Az alapgondolat egy húsvéti kiállítás kapcsán született
meg, amit akkor önkormányzatunk felkérésére szerveztünk
meg.
Utána színesedett a program játszóházi foglalkozásokkal,
ami egyre népszerûbb lett a gyerekek és szülõk körében. Ezeket a foglalkozásokat lelkes óvónõk, pedagógusok, a családse-
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gítõben dolgozók, szülõk és ügyes kezû vállalkozók segítették.
Így történt ez az idei tanévben is. Az anyagszükségletet az
önkormányzat finanszírozta.
A tervezõ munkát már egy hónappal korábban elkezdjük,
és összehangolódunk, hogy ki mit csinál. Tóth Zoltánné rajzos kolléganõmmel megbeszéljük a technikákat, a helyszínt
és dekorációt, azután elkezdõdik a közös alkotó munka a
gyerekekkel.
Örömteli dolog látni, ahogy megszületnek az ügyes kezek
produktumai, elképzelései.
A közös tervezõ és kivitelezõ munka a kiállítás anyagának
összeállításakor csúcsosodik ki. Ebbe az alkotó munkába a
szülõk is bekapcsolódtak, ami újabb alkalom egymás jobb
megismerésére. Egyben a bevételt iskolai célok felhasználására ajánlják fel.
Az idei év újdonsága volt, hogy a tanulók munkáinak egy
részét eladtuk, így annak bevételét a Háztartástan órákon
használjuk fel. Nagyszerû érzés volt látni a tanulók készülõdését és izgalmát, hogy mennyire lesz sikeres ez az új alapgondolat.
Szerencsére az volt! Itt szeretném megköszönni a szülõk
támogatását, hogy megvásárolták a gyerekek munkáit.
A megnyitó ünnepi hangulatát emelte, hogy tanulóink rövid kis mûsorszámmal is köszöntötték a megjelent vendégeket. A vendéglátást, és az otthoni hangulatot meleg teával,
finom aprósüteménnyel biztosítottuk, amely a napközi konyhájában készült.
A megnyitón ismertették a Bábolna Városi Könyvtár- és
Sportlétesítmény nevében elsõ alkalommal meghirdetett
Betlehemi alkotások helyezéseit.
A díjakat Vaski Alida intézményvezetõ adta át. Nagyon
színvonalas és érdekes alkotások születtek.
Bízunk abban, hogy akik elfogadták az iskola meghívását
a kiállításra, és a játszóházi foglalkozásra, kellemes és örömteli érzésekkel töltöttek el velünk pár órát.
Szeretnénk ezt a jó hagyományt az elkövetkezendõ években is folytatni.
“Csillag ragyogott az égen, nem is ma hanem még régen.
Azóta is unnepeljük a kis Jézust nem feleltjük.
Gyüljön össze házad népe, köszöntsön rátok a szeretet és a béke!
Boldog karácsonyt.”
Bierbauer Imréné
szaktanár
BÁBOLNAI FÓRUM
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Karácsonyi játszóház az
általános iskolában
December 14-én, a városi karácsony napján került megrendezésre az általános iskolában immáron hagyománnyá vált karácsonyi
játszóház. Vállalkozó kedvû tanítók, tanárnõk, valamint a családse-

gítõ intézmény dolgozói és Csicsatka Judit virágkötõ segítségével a
lelkes gyerekek ötletes ajándékokat (pl.: ajtódíszt, hûtõmágnest,
szalvétatartót, karácsonyfadíszt) készíthettek családtagjaik részére.
A játszóház ideje alatt vált megtekinthetõvé a karácsonyi kiállítás is.
Gyerekek és felnõttek számára egyaránt vidám hangulatban telt ez
a délután
Kovács Judit

Karácsonyvárás az iskolában
A karácsony az év legnagyobb és leginkább várt keresztény ünnepe.
Felfokozott várakozás, készülõdés, ajándékkészítés és vásárlás, gondos
csomagolás elõzi meg az ünnepet. De nem az ajándékok értéke a fontos. Sõt a karácsonyfa alá kerülõ házilag készített ajándékok, az együtt
készítés öröme garantáltan nagy boldogságot jelentenek szülõknek,
nagyszülõnek, családtagoknak, ismerõsöknek egyaránt.
A gyerekek karácsonyi készülõdését segítette elõ a karácsonyi játszóház, ahol mindenki kedvére készíthetett szebbnél-szebb asztali dísze-

ket, üdvözlõkártyákat, függõdíszeket. A foglalkozások helyszínét korábban rajz- és technika órákon készült gyönyörû munkákból álló kiállítás tette izgalmassá.
Az adventi idõszak zárásaként az utolsó tanítási napon, szakítva az
eddigi hagyományokkal az iskola minden tanulója és dolgozója együtt
ünnepelt. Kicsik és nagyok, tanárok és diákok együttmûködve, egymás
„produkcióját” meghallgatva szereztünk egymásnak kellemes perceket.
Az alsósok hagyományos adventi gyertyagyújtásával kezdõdött, majd a
napközisek kedves mûsorával, hangszeres játékokkal folytatódott a közös ünneplés. Az énekkar felcsendülõ karácsonyi dalai, a felsõsök szín-
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vonalas irodalmi darabja, a német nyelven elõadott versikék, az angol
dalok, mind-mind meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak iskolánk
aulájába. Öröm volt nézni, ahogy a mûsorban részt vevõ kis közösségek
egymást kiegészítve, tanulók és pedagógusok összefogva okoztak
örömteli perceket. A közös éneklést, a csillagszórók és gyertyák fényét
különös tûzijáték követte. Az ünnepség fénypontját két hatalmas torta
jelezte, amit a gyerekek nagy-nagy örömmel fogadtak. Ez volt a mi

ajándékunk. A fények kialvása után a gyerekek az osztályaikban jóízûen fogyasztották el a tortát.
Köszönjük a szép meghitt perceket a mûsorban részt vevõ minden
szereplõnek, gyereknek, pedagógusnak egyaránt.
Peresztegi Gáborné
igazgató

Az óvodában mindig izgatottan várják a gyermekek az ünnepeket.
Ezúttal színházban érezhették magukat a csemeték. Elsõként az óvónõk énekkara adott elõ karácsonyi énekeket, majd a katicás csoport
betlehemes játékának tapsolhattak az ovisok. Ezt követõen bábelõadást izgulhattak végig az apróságok, majd ismét óvónõk léptek a
színpadra. Egy karácsonyi mesét játszottak el, mely nagy sikert aratott
közönségük körében. Az óvó nénik jelmezekbe öltöztek, hogy minél
életszerûbbé tegyék a mesét, természetesen a gyerekek legnagyobb
örömére.

Az Idõsek Klubjába a korábbi évek hagyományihoz híven óvodások
látogattak el, hogy betlehemes mûsorukkal idézzék fel a karácsony
hangulatát nyugdíjasainknak. Az elõadást követõen dr. Horváth Klára polgármester osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel, majd
átnyújtotta az önkormányzat ajándékát, mely ezúttal egy CD lejátszó
volt.
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Karácsony másnapján – ha valaki korán kelt – vidám, báránybõr
bekecsbe öltözött társasággal találkozhatott Bábolna utcáin. Õk régi
népi hagyományt ápolnak: a regölést. Évek óta járják Bábolnát karácsonykor. Meglátogatnak több családot, ahol jókívánságaikat eléneklik, majd a háziak enni-innivalóval kínálják õket. Vannak, akik a tarisznyájukba is tesznek néhány dolgot - szalonnát, kolbászt, kalácsot, bort
-, amit a nap végén közösen fogyasztanak el a legények.

Karácsonyi ünnepek
A karácsonyi éj varázslatát mindnyájan ismerjük, fontos dolog, hogy
már elõre készülõdjünk szívünkben az ünnepre. Ez a készülõdés a bábolnai katolikus templomban az adventi gyertyagyújtással kezdõdött,
majd a lelki gyakorlattal folytatódott. A gyermekek heteken át próbáltak a pásztorjátékra, majd közösen történt a takarítás, a fenyõfák díszítése, templomunk díszben pompázott.
Szenteste 21.30-kor csodálatos pásztorjátékkal ajándékoztak meg
minket a gyerekek, 22 órakor szentmise következett, karácsony l-2.
napján, valamint újév napján szintén szép ünnepi szentmiséket celebrált a plébánosunk.

Örülök, hogy kisvárosunkban egyházi élet mükõdik, sõt hála Istennek, egyre többen vagyunk a szentmiséken.
Szeretném a bábolnai egyházközösség nevében megköszönni azon
kedves emberek adományait, akik segítségével mûködik egyházi életünk, és szép ünnepi miséken vehettünk részt karácsonykor: Krisztus
születésének ünnepén.
Az alábbi segítségeket köszönjük:
- kedves hívek egyházi adó befizetése
- virágok adománya, adventi koszorú, fenyõfák
- takarítás, mosás, stb.
- Polgármesteri Hivatal adománya
- helyi virágboltok adománya, segítsége,
- a városi tévé egész éves segítõkész munkája a miserend közlésben,
fénykép, videofelvétel készítése, stb.
Továbbra is a célunk, hogy egyházi élet mûködjön, és a templomunk felújításra kerüljön, amihez Isten segítségét is kérjük.
Gergely Lajosné
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Nagyon magas a pszichiátriai kényszerbeszállítások
száma Magyarországon
A pszichiátriai kényszerbeszállítások
száma Magyarországon sokkal magasabb, mint amire bárki számítana. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt, amely egy nemzetközi emberi jogi szervezet hazai csoportjaként
mûködik 1994 óta, és a pszichiátriákon
történõ visszaélések feltárásával foglalkozik, rendszeresen keresik meg olyan
emberek, akik jogtalan pszichiátriai
kényszerbeszállításra panaszkodnak.
A befutott esetek feltûnõ gyakorisága
miatt az alapítvány felmérést készített arról, mennyi beszállítás történik évente
Magyarországon. A részlegesen beszerezhetõ adatokból döbbenetes kép rajzolódott ki: a becslés szerint évente mintegy
15 ezer embert szállítanak akarata elle-

nére, kényszerrel a pszichiátriára – ez naponta legalább 40 embert jelent, annak
ellenére, hogy valakit csak akkor lehetne
ilyen drasztikus módon megfosztani a
szabadságától, ha közvetlenül és súlyosan
veszélyeztetõ magatartást mutatna.
Az alapítvány ezért aprólékosan megvizsgálta a jelenlegi jogi szabályozást, és
úgy találta, hogy az számos pontban nemhogy nem védi megfelelõen a kezeltek jogait, de egyenesen lehetõvé teszi az ilyen
visszaéléseket.
Emiatt a szervezet nemrégiben egy kiadványt jelentetett meg, amely részletesen feltárja a pszichiátriai kényszerbeszállítások körüli jogi problémákat, valamint bemutatja, mi lenne a megoldás. A
kiadványt már megküldték az összes or-

szággyûlési képviselõnek, és folyamatosan küldik az ország egyéb döntéshozóinak. Az alapítvány emellett arra készül,
hogy a közeljövõben törvénymódosítási
indítvánnyal fordul a Parlamenthez, annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás jó irányba változhasson.
További információ:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355,
06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím:
1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu

Az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség
hatálya alá tartozó adózók 2008. évi
kötelezettségeinek elõírásáról
Az országgyûlés a 2007. évi
CXXVI. törvénnyel módosította a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvényt (Tbj.). Ez alapján a 124
APEH Egészségbiztosítási
Alap adónemen nyilvántartott egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési kötelezettség –
mely 2007. január 1-jétõl
2007. március 31-ig 16%-os
mértékû, majd 2007. április 1jétõl 2007. december 31-ig
9%-os mértékû volt – 2008.
január 1-jétõl 4.350,- Ft fix-

összegû fizetési kötelezettségre változik.
Ezzel 2008. január 1-jei hatállyal megszûnik a polgármester által kiállított hatósági
bizonyítvány alapján a minimálbér összegénél kisebb alap
után számítható kötelezettség
fizetésének lehetõsége is.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséggel érintett adózókra vonatkozó törvényi szabályozás
2008. január 1-jétõl megváltozik, az adóhatóság az adóévre
vonatkozó havi járulékfizetési
kötelezettséget határozattal
írja elõ. Tehát 2008. januárjá-

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

9600 Ft
5700 Ft
2850 Ft
1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.

ban minden egészségügyi
szolgáltatási járulék kötelezettséggel érintett adózó számára központilag küld az
adóhatóság határozatot és 12
db megszemélyesített csekket
(a korábbi tájékoztató levél
elhagyásával), mely alapján a
havi kötelezettségek elõírása
a folyószámlákon megtörténik.
Mindazoknak, akik az eddigiekben minimálbér, vagy

hatósági
bizonyítványban
meghatározott összeg alapján
fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot, 4.350,- Ft
összegû befizetést elsõ alkalommal 2008. február 12-ig
kell teljesíteni.
APEH Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága
Ügyfélkapcsolati és
Tájékoztatási
Fõosztály

II. BÁBOLNAI
SONKAFESZTIVÁL
2008. március 16.
Újra lesz sonkafesztivál Bábolnán. Idei évben
lehetõséget kapnak amatõr sonkakészítõk is a
versengésre. A gyõztes különdíjat és értékes
nyereményt vihet haza.
A versenyre jelentkezni lehet február 18-ig
Debreceni Tibornál a 70/5020-484-es telefonszámon.
A sonkafesztiválról már láthatnak elõzetest,
a www.babolna.hu honlapon az „Aktualitások”
fõmenü „Kiemelt rendezvények” menüpontjában.
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Kedves Olvasó!
E havi irodalmi rovatom novelláját egy anyanyelvi verseny apropójaként választottam.
December hónapban a Komáromi Kistérségi Társulás általános iskolás tanulók részére
szép kiejtési versenyt hirdetett. Jól lehet e verseny felmenõ rendszerben csak a középiskolásoknak és egyetemistáknak szervezõdik, mégis örültünk a helyi lehetõségnek, hiszen a
rendezvény a szép magyar beszéd fennmaradását szolgálja. A versenyzõknek helyes artikulációval, jó beszédlégzéssel, tempóval és a választott szövegnek megfelelõ hangerõvel kellett felolvasniuk. Ez nyelvi igényességet kíván. S ha ez az igényesség kialakul, akkor ezt tovább is viszik magukkal a tanulók, és helyesen, szépen fognak megszólalni anyanyelvükön.
Iskolánkat Patkó Noémi 6/b és Mészáros Nóra 7/a osztályos tanulók képviselték.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Mészáros Nóra 3. helyezést ért el. (Felkészítõ tanár:
Veresné Szkocsek Mária) Tamási Áron Idõszerû tanítás címû novelláját olvasta fel.
Ismerkedjenek meg Önök is ezzel az alkotással, melyben csodálatosan vall az író a szülõföldrõl, és hitet tesz – mint oly sok más mûvében is – magyarsága, anyanyelve mellett.

Tamási Áron
IDÕSZERÛ TANÍTÁS
(részlet)
Kiválasztottam a többi közül egy fát, amely
õsréginek tetszik. A föld, melybe ültették valamikor, az a megpróbált öreg föld, melynek szülõföld a neve. Amelyen és amelyért õseink vére
folyt és apáink verejtéke folyt. Amelyen ringott
a bölcsõnk; amelynek hátán meghallottuk az
édes anyanyelv elsõ szavát, s amelyen játszottuk,
hogy: ,,Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske...”
Ezen a földön mentünk-jöttünk könyvekkel a
táskában vagy a tarisznyában; öröm és gond között ezen botladoztunk oda és vissza, körbe vagy
elõre; a nagy változás idején ezt a földet néztük
csüggetegen, ki erõt és biztatást nyújtott akkor
is nekünk. Hûségesek voltunk hozzá, ehhez a
földhöz, mely bánatban is anyaföld, mint ahogy
az volt örömben; s amely mégis az egyetlen, aki
pusztán, egymagában és gazda nélkül jelenti nekünk a szót: Haza!
Igen, itt áll és ebben gyökeredzik az õsrégi fa,
a Magyar Fa. Sok féreg rágta gyökerét, de vala-

hogy kiheverte mindig a férgeket a gyökér. S valahogy ma is táplálja a törzset, mely kenyérszínben áll, történelmi viharoknak beforradott jegyeivel és a vágások nyílt sebeivel. Az idõknek és a
csüggedõknek baljóslatai közben szinte egyetlen
menedék ez a törzs, melynek megszabdalt kérge
alatt az egészség nedvei keringenek, odvaikban
mesék és balladák tanyáznak, miket tudós kutatók fürkésznek elé. Rengeteg ágai szeszélyesen
hajladoznak: csupa egyéniség, kicsi és nagy. Szellõ idején ezer változatban szólnak a világról, s
néha a törzsrõl, de a viharban könnyen tördösnek, mint általában az ágak.
Természet törvénye, hogy a fa mindig vessen
rügyeket, amíg jó a gyökér, erõs a törzs, és hûségesek az ágak. De amit a természet nyújt, embernek kell azt gondozni, ha akarjuk az éltetõ
gyümölcsöt.
Vajon kérdezhetem, hogy akarjuk-e?
Azt hiszem, hogy ezt a végsõ kérdést, ezen a
nyelven, nem szabad feltenni, hanem a kérdés
helyett inkább a madár fiait kell tolmácsolnom,
akik az õsrégi fa lombozata között nyugosznak
fészkeikben. Mit mondanak õk, akik régi és
hosszas tanítás után egyszerûen, szabadon és igazán szólnak?

Azt mondják, hogy amirõl beszéltem, a föld:
az erdélyi föld; s azt mondják, hogy a gyökér,
amelyrõl szólottam: az a történelem. S a törzs,
melyet magyaráztam: az a magyar nép; az ágazat pedig a törzs fölött maga az õrködõ, tanult
értelmiség; s az ifjúság a rügy.
Együtt a nemzet.
Szeretjük a földet, mely védi és élteti a gyökeret. Erõt és védelmet kérünk a törzstõl; õrködést
és fényt a lombozattól; s gyümölcsöt a rügytõl.
Sáfárkodjunk úgy, ahogy isteni és földi törvények szerint elõ van írva. Mert akkor elnyerjük
Istentõl, ami tõle való; s elnyerjük a földi világtól, ami e földön szükséges.
Összeállította: Veresné Sz. M.

ARANY JÁNOS
ANYANYELVI VERSENY
Iskolánk már több éve részt vesz e felmenõ
rendszerû anyanyelvi versenyen. A magyar nyelvet szeretõ és nyelvtanát, szókészletét, helyesírását jól ismerõ diákok indulhatnak el a három fordulós megmérettetésen.Az országos döntõbe 86
negyedikes, 164 ötödikes,148 hatodikos,110 hetedikes és 85 nyolcadikos tanuló jutott be az ország 189 iskolájából. A Bábolnai Általános Iskolát három tanuló képviselte.
Eredmények:
Kovács Zsófia 6/c osztályos tanuló 6. hely,
felkészítõ tanár: Veresné Szkocsek Mária.
Mészáros Nóra 7/a osztályos tanuló 10. hely,
felkészítõ tanár: Veresné Szkocsek Mária.
Kráz Barnabás 4/a osztályos tanuló 13. hely,
felkészítõ tanár: Prekler Orsolya.
A kiemelkedõ eredményekhez gratulálunk,
reméljük jövõre is ott lehetnek iskolánk tanulói
az ország legjobbjai között.
Vné

Újévtõl Hamvazószerdáig
JANUÁR 1-JE, a polgári év kezdõnapja. A rómaiak az évkezdetet Janus tiszteletére kicsapongással ünnepelték. Az
emberek jókívánságokat mondtak, ajándékokat adtak egymásnak.
A római újév a Julis Caesar-féle naptárreform útján került január elsejére. E
nappal kezdõdõ év a Gergely-féle naptárreform óta vált általánossá. A
Calendae Januariae, azaz január hónap
elsõ napjának elnevezése egyrészt az újévet, másrészt az egész télközi ünnepkört
jelentette. A calendea névbõl származik
a kalendárium szó is, aminek eredeti jelentése: ,,adósok könyve”.

A néprajzi leírások jól jellemzik az újévhez fûzõdõ hagyományainkat. Magyar
nyelvterületen általános szokás volt, hogy
ezen a napon házról házra járva jókívánságokat mondtak, vagy énekeltek.
Újévkor az elsõ nap szerencséjével az
egész esztendõ sikerét igyekeztek biztosítani. Úgy tartották, amit ezen a napon
cselekednek, az hatással lesz az egész elkövetkezõ esztendõre. Általában munkatilalmak vonatkoztak erre a napra is: nem
volt szabad mosni, fõzni varrni és nem
volt szabad semmit sem kiadni a házból,
mert egész éven át minden kimegy onnan. Általános hiedelem, hogy ami e na-
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pon történik valakivel, az ismétlõdik
egész évben, ezért igyekeztek a veszekedést is kerülni.
VÍZKERESZT (január 6.)
Vízkereszt napjával zárul a karácsonyi
ünnepkör és kezdõdik a farsangi idõszak.
Az egyház ezen a napon szenteli a vizet.
A víz megszentelésének, megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés. A szenteltvízzel megszentelték a házakat, állatokat, vetéskor
a magot.
Vízkeresztkor, de karácsonykor, újév
és vízkereszt között is szokás volt a

2008. január

15. oldal
FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
Maszkos alakoskodások
Ez lehet falufeljáró menet, felvonulás,
vagy zárt helyen elõadott többszereplõs,
dramatikus játékok. A felvonulók különbözõ alakokat jelenítettek meg, a legkedveltebb volt a cigány, koldus, betyár, vándorárus, menyasszony, võlegény ( természetesen férfi, nõi ruhacserével). Az állatok közül a medve, ló, kecske, gólya volt
népszerû. A farsangi dramatikus játékok
közé tartozott az álbírósági tárgyalás,
amelyben alakoskodókat vagy bábukat
ítéltek halálra, imitálva kivégzésüket. A
halottas játékok is igen közkedveltek és
tájegységenként változnak. A fonóban
gyakran megjelentek az állatalakoskodók, a legkedveltebb a medve, kecske,
gólya és a ló. A lányokat ijesztgették, fellebbentették szoknyájukat, megölelgették, összekenték õket.

háromkirályjárás. A betlehemi csillagot
követõ Gáspár, Menyhért, Boldizsár cselekedeteinek megjelenítése korábban
hozzátartozott az egyházi gyakorlathoz.
A néphagyományban fõként vízkeresztkor kerültek elõadásra, vagy a karácsonyi
pásztorjátékkal együtt a betlehemes játék
részét képezték.
FARSANG
A farsang évenként ismétlõdõ, rövidebb-hosszabb ideig tartó idõszak, amelyet évszázadok óta az evés-ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások
jellemeznek. A farsang a bajor-osztrák
„vaschang” szóból származik, ami eredetileg csak a böjt elõtti napokat jelölte. A
farsang lehet hosszú, vagy rövid, attól
függõen, hogy mikorra esik húsvétvasárnap. Ettõl a naptól kell visszaszámolni 40
napot, s így kiszámolható a nagyböjt kezdete, vagyis a farsang vége.

Vénlány–vénlegény csúfolás
Az udvarlás, párválasztás és a lakodalom legfõbb ideje a farsang volt. Ezért ez
az idõszak adott alkalmat arra, hogy tréfásan vagy néha durván figyelmeztessék
azokat, akik még nem mentek férjhez,
vagy még nem házasodtak meg. Pl.: a tuskóhúzás lényege az volt, hogy a legények
a tuskót nagy zajjal végighúzták az utcán,
majd a vénlányok ajtajára kötötték vagy a
kapujához támasztották és csúfolódtak:
„Húshagyó, húshagyó, Engemet itt hagyó!”

mulatságot rendeztek. A batyusbál nevében jelzi, hogy nagy szerepe van az evésivásnak is ilyenkor. Sokfelé szokás volt,
hogy az asszonyok külön mulatságot rendeztek farsangkor. A szõlõhegyi pincékben mulattatták az idõt énekkel, tánccal
evéssel, ivással. Férfiak is betévedhettek,
de pl. Kalotaszegen nem engedték be
õket. A farsangi báloknak elsõsorban a
párválasztásban volt jelentõs szerepük, a
lányok ilyenkor adtak bokrétát a legé-

Köszöntõk
A farsangi köszöntõk többnyire gyermekek adománygyûjtõ szokása. Általában farsang utolsó napjaiban jártak házról házra, gyakran a közös szórakozásokra, illetve annak költségeire gyûjtötték az
adományokat.
Bálok, táncmulatságok
A farsang utolsó három napján tánc-

nyeknek, akik kitûzték azt a kalapjukra.
A farsang a tavaszvárás õsi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bõségre kívánták késztetni. A farsang utolsó napján húshagyó
kedden még lehet hús az asztalon, de
hamvazószerdán már elkezdõdik a böjt,
egészen húsvétig.
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A legutóbbi rejtvényünk nyertese: Szemeti Istvánné, aki egy HEADSET-tet nyert.
Nyereményét átveheti a szerkesztõségben, az átvétel idõpontjáról kérjük érdeklõdjön a 568-009
vagy 20/390-49-97 telefonszámon.
A helyes megfejtõk között a kisorsolt ajándékokat a Foxbit Kft. (Suhayda András) ajánlotta fel. A SUDOKU feladványok közlését lapunkban egyelõre szüneteltetjük. (A Szerk.)

Poéndoku wordoku rejtett
üzenettel

Korlátlan ADSL már bruttó 4.590,- Ft-tól!

2007. de cem ber ha vi
BE KÜL DEN DÕ fel ad vány
megfejtése
A kérdés: Donald H. McGannon
gondolata a vezetésrõl: ,,A vezetés cselekvést jelent, nem ...". A gondolat befejezõ része a játéktábla szürke celláiban olvasható.
A megoldás: ,,…pozíciót."

Ezúton fejezzük ki köszönetünket Sárdi Tibornak, aki az elmúlt évben minden hónapban lépésrõl lépésre
bevezetett bennünket a SUDOKU elnevezésû feladványok megfejtésének titkaiba és egyben gyakorló feladványokat, valamint beküldhetõ feladatokat is adott, melyekkel értékes jutalmakat lehetett nyerni a FOXBIT
Kft., mint a játék támogatójának felajánlásaiból.

Lovastábor Kisbábolnán
2007. december 15-én egynapos évzáró tábor volt a
Kisbábolna Lovas Klubban.
A hideg idõ ellenére a résztvevõ gyerekek – köztük a lányaim is - töretlen lelkesedéssel érkeztek meg reggel 9re.
Délelõtt istállót takarítottak, lószerszámot tisztítottak,
majd a lovakat is tisztára kefélték, fésülték, patájukat kikaparták, leápolták. A gyerekek örömmel végzik a lóápolást, hisz ösztönösen érzik,
hogy így kialakul köztük és a
csodálatos állat között a fizikai és a lelki kapcsolat. Ezután felszerszámozták a lovakat és mindenki lóra ülhetett.
Ki-ki a tudásának megfelelõ
szinten lovagolhatott, edzõi
felügyelet mellett. A szabadlevegõn végzett testmozgás
után, a kipirult arcú gyerekek
ebédelni mentek.
Délután kipróbálhatták a
lovastornát (voltige-t) elõször mûlovon, aztán lovon is.
A voltige nagy hatással van a
gyerekek testi és lelki fejlõdésére. Növeli a kitartást, az
akaraterõt, az önbizalmat, a
bátorságot. Erõsíti az izmokat, fejleszti a mozgáskoordi-

nációt és az ütemérzéket, javítja az egyensúlyérzéket és a
testtartást. Fejleszti a csoportos kapcsolatok kialakításához szükséges tulajdonságokat. Szakemberek szerint, a
lovaglást lovastornával kell
kezdeni. Jó volt nézni, hogy a
gyerekek mennyire élvezték
a csoportos foglalkozást! Dicsérték társaikat, de segítettek is egymásnak kijavítani a
hibás mozdulatokat.
Kicsit kipihenték magukat
a gyerekek, ezalatt a lovardát
a szervezõk berendezték a
következõ programhoz. Két
csapat lovas-sorversenyen
mérhette össze ügyességét és
gyorsaságát. Elõször krumplit kellett összeszedni, majd
szlalom következett, természetesen mindezt lóháton. A
verseny után mindenkinek
jólesett a szaloncukor. Zárásként a felnõttek két csapata
is megmérkõzött. A gyerekek
harsányan biztatták a versenyzõket, akik fellelkesülve,
még gyorsabb iramra sarkallták lovaikat. Játékosan, vidáman ért véget a nap.
Manapság sokszor elfelejtjük, hogy gyermekünk egészséges fejlõdéséhez elengedhetetlenül szükséges a moz-

gás, a kortársakkal való közös játék. Az állatokkal való
foglalkozás alkalmazkodásra,
szolgálatra, fegyelemre és kitartásra tanít. A ló csodálatos, misztikus teremtmény,
ugyanakkor bizalmas barát,
együttmûködõ társ. A csoportos lovaglás jellemformá-

ló hatása vitathatatlan, mindamellett rendkívül vonzó a
gyerekek számára.
Köszönöm a szervezõknek, az edzõknek és minden
segítõnek, hogy a gyerekeknek ilyen élményben lehetett
része!
Suhayda M.

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

JANUÁR
6-án vasárnap
13-án vasárnap
20-án vasárnap
27-én vasárnap
Február
3-án vasárnap

10.15 órától szentmise
Vízkereszt
10.15 órától szentmise
Urunk megkeresztelkedése
10.15 órától szentmise
évközi 2. vasárnap
10.15 órától szentmise
évközi 3. vasárnap
10.15 órától szentmise
évközi 4. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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A 16. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL
VERSENYKIÍRÁSA
Célja: Megyénk amatõr sakkozóinak kívánunk díjazott versenyzési és találkozási lehetõséget biztosítani.
Idõpont: 2008. január 26-án 8 órakor (regisztrálás 7 órától)
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola
Nevezés idõpontja: 2008. január 24-ig
Nevezési díj: egységesen 200,- Ft/fõ, amit a helyszínen kell fizetni.
Szükség esetén számlát tudunk adni.
Nevezési cím: Bierbauer Imre, 2943. Bábolna, Toldi M. u. 24.
Napközben a 34/369-220-as telefonszámon, vagy faxon a 34/568154-es számon. Este 34/369-710 vagy 70/520-4323 számon.
Az AMATÕR fogalma: 1900 értékszám alatti sakkozók.
Figyelem! A megyei csapatbajnokságban, vagy annál magasabb
osztályban versenyzõ diákok a felnõttek között, vagy a RAPID
versenyen indulhatnak értékszámtól függõen.
KATEGÓRIÁK:
1. Alsós lányok
2. Alsós fiúk
Az 1-2. kategóriában a 4. osztályosnál nem idõsebb lányok és fiúk indulhatnak, akik még nem játszottak országos döntõben, illetve lásd még az amatõr fogalmát.
3. Felsõs lányok
4. Felsõs fiúk
A 3-4. kategóriában a 8. osztályosnál nem idõsebb lányok és fiúk nevezhetnek, akik még nem játszottak országos döntõben, illetve lásd még az amatõr fogalmát.
5. Középiskolás lányok
6. Középiskolás fiúk
Az 5-6. kategóriában a 13. osztályosnál nem idõsebb fiatalok, és
lásd még az amatõr fogalmát.
7. Felnõttek az 1900 értékszám alatti sakkozók.
8. Nyugdíjasok 1900 értékszám alatt
9. Fortuna
10. Komárom-Esztergom megye nyílt Rapid bajnoksága, melyben bárki indulhat, akinek a megyében játékengedélye van.
Díjazás:
A kategóriák 1-3. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
Oklevelek is nyerhetõk.
Különdíjak kiadására is lehetõség nyílik.
A díjak résztvevõktõl függõen változnak.
A versenyt végigjátszók között az eredménytõl függetlenül ajándékokat sorsolunk ki.
Játékidõ és versenyforma:
Általában svájci rendszerben gondolkodunk, 2x15 perc játékidõvel.
Tisztelettel kérem a csapatokat, hogy két indulónként egy sakkkészletet és órát hozzanak magukkal!
A nevezés és versenykezdés idõpontját szíveskedjenek pontosan
betartani!
Büfé a helyszínen üzemel.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
BÁBOLNAIAKNAK GYAKORLÁSI LEHETÕSÉGET
BIZTOSÍTUNK MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.
Bierbauer Imre
szervezõ

Sport

TEKE - TEKE - TEKE
Az NB III-as felnõtt és tartalék bajnokságok õszi fordulói
december 8-án véget értek.
A Bábolna SE NB III-as tekecsapata a második helyrõl
várja a 2008-as szezont.
Ez a helyezés több mint dicséretes teljesítmény, kiváltképp a legnehezebb csoportban. A csapat a bajnokság elõtt
a biztos bent maradást, de legalább a legjobb nyolcba kerülést
tûzte ki célul., ami az õszi eredmények tudatában elérhetõ közelségbe került. A csapat egy kisebb hullámvölgyet kivéve kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott. Hazai mérlegünk 3
gyõzelem, 1 döntetlen és 1 vere-

ség, idegenben 4 gyõzelem és 2
vereség. Tavasszal hasonló teljesítménnyel akár merészebb álmokat is szövögethetnénk.
Tartalék csapatunk az NB Ies Gyõrhõ és Gyõri Komszol
tartalékjai mögött az igen elõkelõ harmadik helyen zárta a
szezont. Tavasszal a tartalékoknál a dobogós hely megtartása
nem elérhetetlen feladat.
Mindent összevetve sikeres
esztendõ van tekecsapatunk
mögött.
A Tekecsapat minden játékosa sikerekben gazdag, Boldog új
évet kíván minden bábolnai
sportolónak és lakosnak.
Üdvözlettel: Torma József

December hónapban a tekeszakosztály vezetése tehetségkutató akciót szervezett általános iskolások számára. Amint azt
Skuba István szakosztályvezetõ
lapunk számára elmondta, a tekesport állandó utánpótlás problémákkal küzd nemcsak Bábolnán, hanem másutt is. Õk úgy
gondolták, tesznek is azért, hogy
a serdülõ és ifjúsági korú gyerekek megismerjék, esetleg megszeressék ezt a sportágat. Felvették a kapcsolatot az általános iskolával, melynek következtében
rendhagyó testnevelés órák keretében – megfelelõ szakmai segítséggel – a hetedik-nyolcadik osztályos tanulók a tekepályán ismerkedhettek e sportág rejtelmeivel. Aki kedvet kap ahhoz, hogy
megtanulja, majd versenyszerûen
ûzze a tekézést, annak természetesen rendszeres edzéslehetõséget, késõbb pedig az illetõ tehetségéhez és tudásához mérten versenyzési lehetõséget biztosítanak.
A szakosztályvezetõ kiemelte,

hogy két évvel ezelõtt egy ilyen
akciót követõen igazolt az együtteshez Körmendi Imre, aki azóta
az ifjúsági csapat kiemelkedõ teljesítményt nyújtó játékosa.
Jelenleg a tekebajnokságokban is téli szünetet tartanak, de
ez nem jelenti azt, hogy a tekézõk számára megáll az élet. Különbözõ kupákat szerveznek,
mely lehetõséget biztosít a versenyzõknek, hogy egyéni teljesítményüket kidomborítsák. Egy
ilyen városi kupát rendezett a
gyõri tekeszövetség Bábolnán
december 15-én serdülõ és ifjúsági korú tekézõk részére, melyen természetesen hazai versenyzõk is képviseltették magukat. Körmendi Imre a serdülõk
között elsõ helyen végzett, az
összetett versenyben pedig harmadik lett, ami rendkívül szép
teljesítmény. Másik két játékosunk – Skuba Zoltán és
Szeimann István -, is jól versenyzett, õk a középmezõnyben végeztek.
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Hullámzó õszi teljesítmény, reményteli tavaszi fordulók
Múlt havi lapszámunkban egész
oldalas cikk jelent meg felnõtt labdarúgócsapatunk eddigi szereplésérõl.
Az írás végén ígéretet tettem, hogy az
általunk talán kissé elhanyagolt ifjúsági csapat háza tájáról is tudósítok.
Ezért ellátogattam az újév elsõ edzésére a sportcsarnokba, ahol Blaesius
Ede edzõvel összegeztük a bajnokság
õszi szezonját.
Elöljáróban annyit érdemes megjegyezni, hogy manapság nem könynyû rávenni a fiatalokat a rendszeres
és igényes sportolásra. Az ifjúság –
tisztelet a kivételnek - nehezen tûri a
rendszeres edzéseket, ahol fontos a
fegyelem, és az edzõ szava. A többség
sajnos hamar feladja, inkább az élet
kényelmesebb részét választja. Bábolnán is csak az igazán elszántak
járnak hóban, sárban, kánikulában
edzésekre, egyre kevesebb fiatalnak
jelent kihívást a labdarúgópályák
nyújtotta küzdelem.
Az újév elsõ edzése még a Szilveszter jegyében telik a BSE ifi csapatánál. Azok jöttek focizni, akik valóban nagyon szeretik mûvelni ezt a
sportot. Egyik oldalon Greiner apuka
a hálóõr, másik oldalon pedig az
edzõ. Kicsit kiveszem a könnyed játékból Blaesisus Edét, hogy pár percet beszélgessünk. Elsõként a baj-

nokság õszi szezonjáról kérdeztem,
arról, miként sikerült a meglehetõsen gyenge kezdést követõen némiképp felzárkózni a mezõny közepe
felé.
Az ifisták edzõje szerint az igazán
kritikus idõszak inkább tavasszal
volt, az õszi kezdéskor már látszott,
hogy alakul a társaság. Ennek ellenére az elsõ három forduló súlyos
vereségeket hozott, bár a mezõny
legjobbjai voltak az ellenfelek.
Az elsõ mérkõzés mindjárt 17 gólos megsemmisítõ vereséggel zárult
az Esztergom ellen, mely után nyilván nem volt könnyû lelket önteni a
társaságba. A Környe ellen már sikerült gólt is szerezni, bár ez a mérkõzés is vereséggel végzõdött, majd
idehaza a Zsámbéktól is vereséget
szenvedtünk, de itt is sikerült egy
gólt szerezni. Táton gyõzelemmel zárult a meccs, majd ismét lesújtó, 10
gólos vereség következett a Komárom együttesétõl. A Naszálytól kikaptunk, Kecskéden döntetlent sikerült
kiharcolni, majd Etén ismét gyõztünk. Tatabányán újabb vereség,
majd a Tokodtól és a Bajóttól is kikaptunk, viszont 7 : 1-re vertük a
lábatlaniakat, és 3 : 1-re a Piliscsév
együttesét. Az utolsó fordulót már elhalasztották, akkor a Nagyigmánd el-

len léptünk volna pályára, akik jelenleg a tabella sereghajtói gyõzelem
nélkül, õket tavasszal szeretnénk
„megverni”. Ez a bajnokság eddigi
szakaszának rövid története, melybõl kitûnik a csapat hullámzó szereplése, mégis látszik az az elszántság, mellyel sikerült az utolsó helyrõl a jelenlegi tizenkettedik helyre
felküzdeni a csapatot, és van remény
a sikeres folytatásra.
Blaisius Ede beszélgetésünk során kiemelte, hogy a hullámzó szereplés fõ oka a nem megfelelõ
edzésmunka. A mérkõzések alkalmával összejön ugyan a csapat, viszont az edzések látogatottsága kritikán aluli. Mivel a labdarúgás csapatjáték, csak úgy tudna összhangban
játszani az együttes, ha az edzések
során rendszeresen együtt fociznak,
összeszoknak. Tetézi a problémákat,

hogy a tehetségesebb gyerekeket a
nagyobb városi egyesületek magukhoz csábítják, így õk eleve nem erõsíthetik a helyi gárdát.
Ennek ellenére az ifi csapat edzõje nem borúlátó. Úgy gondolja, hogy
tavasszal is olyan együttessel szeretne pályára lépni, mely túlnyomó
részt bábolnai fiatalokból áll össze.
Jelenleg a sportcsarnokban edzenek,
mely amolyan „szinten tartás”, arra
szolgál, hogy folyamatosan rúgják a
labdát, rendszeresen együtt legyenek, játsszák ezt a játékot.
A bajnokság tavaszi szezonjára
nagy célokat nem tûztek ki. Az edzõ
szerint az lenne fontos, ha az õszi
mérkõzésekhez képest úgy négy
meccsel többet tudnának megnyerni, mely focistáit jobban motiválná,
mely a csapat lelkesedését és egységét növelhetné.

A GYÕRI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
TÁJÉKOZTATÓJA
Tákékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január 1-jétõl
a Társaságunk emblémájával ellátott, kiegészítésként
használt kék színû mûanyag
hulladékgyûjtõ zsák ára:
230,- Ft (192,- Ft + 20% ÁFA)

TÉLI TEREMLABDARÚGÓ KUPA
Tizenhárom csapat részvételével november 30-án
immár hetedik alkalommal indult útjára városunk
sportcsarnokában a Téli Teremlabdarúgó Kupa.
Ezúttal öt bábolnai, két ácsi, két kocsi, valamint
szõnyi, csémi, komáromi és szendi csapatok vesznek
részt a küzdelmekben, természetesen a legkülönlegesebb nevekkel kifejezve kreativitásukat.
Öt fordulót követõen már kialakulóban vannak az
erõviszonyok.
Az 1. forduló:
T.Kopiker-Bábolna–Házi Tej-Szõny
Öregfiúk-Bábolna–Csém
Régi Csibészek-Komárom–Rózsaszín Lódobogás-Ács
Másnapos Banda-Kocs–Törpe SC-Ács
Márkaszervíz-Bábolna–Gépállat-Kocs
Gall-Vill-Bábolna–Liget Büfé-Szend
A 2. forduló (2007. 12. 09.):
Rózsaszín Lódobogás-Ács–Márkaszerviz-Bábolna
Gépállat-Kocs–Kopiker-Bábolna
Törpe SC-Ács–Régi Csibészek-Komárom
Csém–Gall-Vill-Bábolna
Liget Büfé-Szend–Szûzoltók-Bábolna
Házi Tej-Szõny–Öregfiúk-Bábolna

5:6
5:4
8:4
3:6
2:2
3:8

3. Forduló: 2007. december 16.
Liget Büfé-Szend–Törpe SC-Ács
4:7
T.Kopiker-Bábolna–Rózsaszín Lódobogás-Ács
4:2
Öregfiúk-Bábolna–Gépállat-Kocs
0:0
Szûzoltók-Bábolna–Házi Tej-Szõny
4:4
Márkaszerviz-Bábolna–Régi Csibészek-Komárom 12:0
Másnapos Banda-Kocs–Csém
0:7
4. Forduló: 2007. december 22-23.
Gépállat-Kocs–Gall-Vill-Bábolna
Márkaszerviz-Bábolna–Törpe SC-Ács
Régi Csibészek-Komárom–T.Kopiker-Bábolna
Rózsaszín Lódobogás-Ács–Szûzoltók-Bábolna
Csém–Liget Büfé-Szend
Házi Tej-Szõny–Másnapos Banda-Kocs

Másnapos Banda-Kocs–Gépállat-Kocs
Gall-Vill-Bábolna–Rózsaszín Lódobogás-Ács
Öregfiúk-Bábolna–Régi Csibészek-Komárom
Törpe Sc-Ács–Csém
Liget Büfé-Szend–Házi Tej-Szõny
Szûzoltók-Bábolna–Márkaszervíz-Bábolna
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Mérk.

Pont

Gólarány

5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
4
5
5

13
12
9
7
7
7
7
6
6
6
4
1
0

30:6
27:9
24:24
8:5
12:11
12:12
22:28
14:12
21:20
17:28
8:15
10:21
8:22

1:1
8:2
1:5
2:3
3:1
6:5

1. Márkaszervíz-Bábolna
2. Csém
3. Törpe SC-Ács
4. Gépállat-Kocs
5. Szûzoltók-Bábolna
6. Öregfiúk-Bábolna
7. Házi Tej-Szõny
8. T.Kopiker-Bábolna
9. Liget Büfé-Szend
10. Régi Csibészek-Komárom
11. Gall-Vill-Bábolna
12. Másnapos Banda-Kocs
13. Rózsaszín Lódobogás-Ács

2:2
3:0
1:6
2:7
7:4
2:4

Legjobb góllövõk: Ollé I.: 13 gól (MárkaszervízBábolna), Száraz J. 8 gól (Öregfiúk-Bábolna), Horváth
B. 8 gól (Házi Tej-Szõny), Kiss L. 8 gól (Liget BüféSzend).
A Rózsaszín Lódobogás Ács csapata nem jelent
meg, a 3 pontot autómatikusan a Gall-Vill Bábolna
csapata kapta.

5. Forduló: 2008. január 06.
0:4
3:0
7:2
6:1
1:3
2:7

Az 5. forduló után a bajnokság állása:
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Pezsgõs Szilveszter
Kupa Bábolnán!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel idén újra megrendezésre került
Bábolna Város Önkormányzatának
szervezésében a Szilveszter Kupa. A
Kupa 2007. december 30-án (vasárnap) 14:00 órai kezdettel indult útjára. A küzdelmek két csoportban zajlottak, 2x15 perces játékidõvel (futó
órával). Nevezés ellenében minden
csapat pezsgõt és virslit kapott. Lehetõség volt tombola vásárlására is,
mert a szervezõk a támogatók segítségével értékes jutalmakat és tombola
nyereményeket sorsolhattak ki. A fõ-

díj idén is meglepetés volt! Egy sült,
újévi malac salátatálon.
A rendezvény a késõ esti/kora reggeli órákban fejezõdött be. A kupa
színvonalát jelezte, hogy a tavalyi bajnok Somebody-Juno Hotel csapata
idén még a döntõbe sem jutott be.
A jó hangulatról a labdarúgás varázsa, az egész éjjel nyitva tartó büfé és
a jó hangulatú zene gondoskodott.
A következõ eredmények születtek:
Legjobb Kapus: Barassó Zsolt
(Hasszán Tata)

A maratoni torna elsõ helyezettje, a Langyi Banda csapata

Gólkirály: Szedlacsek Zoltán 10
gól (Langyi Banda)
Helyezések:
1. Langyi Banda
2. Hasszán Tata
3. Nyóc-Ker Bábolna
4. Somebody-Juno Hotel
Komárom
5. Gall-Vill Bábolna
6. Vitaminosok Bábolna
7. Öregfiúk Bábolna
8. Törpe SC-Ács
9. Cameleon Tata
10. Szõnyi SC
A csapatok oklevelet egységesen
oklevelet kaptak, de az elsõ négy
helyezett csapat serleget is átvehetett,
valamint a bajnok egy évig birtokolhatja a Szilveszteri Vándorkupát is. A

legjobb kapus, valamint a gólkirály
egy emlékplakettel és egy oklevéllel
térhetett haza.
Folytatás 2008. december 28-án!
Rendezvényünk támogatói voltak:
S & S Kft., Skuba István, Bábolna
Multi Weld Kft., Horváth Zsolt,
Nagyigmánd
Vida László képviselõ, Bábolna
Major Sándor, Bábolna
IKR Zrt., Bábolna
Kiss Sándor, Naposcsibebolt,
Bábolna
Misztótfalusi Kft., Bábolna
BTV Kht., Hantos Péter, Bábolna
Slánicz Béla, Bábolna
Polgárõrség, Bábolna
Bábolna Város Önkormányzata

Tájékoztató a mai magyar labdarúgás helyzetérõl
E témáról nem kisebb ember adott
tájékoztatást, mint Bozsik Péter volt
szövetségi kapitány. A ,,Bástya’’ étteremben 2007. december 17-én este 18
órakor hangzott el ez a tájékoztatás,
nem mondható, hogy túl nagy közönség
elõtt. Férfiak, nõk, fiatalok és idõsebbek
vegyesen, voltunk vagy harmincan.
Nagy László megnyitója után dr. Horváth Klára polgármester asszony köszöntötte a résztvevõket és természetesen a
vendéget, Bozsik Pétert is. Ezt követõen
Bozsik Péteré volt a szó. Õ elõször az
édesapjáról beszélt. Elmondotta, hogy ez

a világszerte ismert labdarúgó odahaza
és a mindennapi életben nagyon egyszerû ember volt. Nem szerette a nagyzolást, viszont a pályán õ volt az úr. Nem
véletlen, hogy a csapatában, a Kispestben, majd a Honvédben, sõt a magyar
válogatottban is kiemelkedõ és meghatározó személyiség volt. Õ az egyetlen
olyan magyar labdarúgó, aki a magyar
válogatottban, több mint 100-szor, pontosan 101-szer szerepelt. Nevét az utókor is õrzi. Stadiont és más létesítményeket neveztek el róla. Családi élete is
rendezett volt. Õ a fiát nem labdarúgó-

nak szánta. Mégis az lett! Igaz, hogy nem
NB I-es és nem válogatott, de mint jó képességû játékos évekig szerepelt Zalaegerszeg NB II-es csapatában. Nem véletlen, hogy annak idején kapitánynak is
felkérték. Õ vállalta! Sajnos az elõre nem
látott okok miatt lemondott. A labdarúgást azonban most is szereti. Jelenleg
Szombathelyen tevékenykedik. A jelenlegi magyar labdarúgásról elmondhatja,
hogy helyzete elszomorító. Mutatja ezt a
Moldova elleni 3:0-s vereség és a selejtezõkön elért 6. helyezés. Különbözõ problémák közül kiemelkednek az anyagi
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gondok. Ezek miatt a tehetséges fiatalok
nagy része külföldre távozik. Természetesen mindezen nehézségek és problémák egy jó vezetéssel megoldhatóak.
Elõadásához több hozzászólás hangzott
el. A hozzászólók labdarúgásunk mai
helyzetét bírálták.
A összejövetel végén sorsolásra került sor. Ugyanis korábban az italvásárlók egy-egy sorsjegyet kaptak. A sorsolás
keretében új labdarúgó felszerelések találtak gazdára. Talán a legértékesebb kisorsolt tárgy egy futball-labda volt, ezt
Búza Géza nyerte.
Szakács Ferenc
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Ovisok a pályán
2007. december 1-jén óvodások vették birtokukba a Városi Sportcsarnokot. Elsõ alkalommal rendezték meg településünkön a Ovis Mikulás Foci
Kupát. A rendezvényen négy
csapat, Tatabánya, Kisbér,
Kecskéd és Bábolna apró játékosai mérték össze tudásukat.
A kezdeményezésrõl Nagy
Lászlót, a bábolnai utánpótlás
focisták edzõjét kérdeztük:
„Minél korábban szeretik meg,
illetve kezdik el a gyerekek a
labdarúgást, annál elõbb kapnak kedvet a többiek is hozzá.
Amikor Bábolnára kerültem és
tájékozódtam az utánpótlás
helyzetérõl, megdöbbenve tapasztaltam, hogy ez a korosztály nincs foglalkoztatva. Gon-

doltam egyet és az óvoda vezetõjével és a szülõkkel megbeszélve, közösen jöttünk rá arra,
hogy igenis van rá igény. Tizenkét gyermekkel dolgozunk október óta, heti egy alkalommal
péntekenként. Nincs szó arról,
hogy különbözõ taktikai dolgokkal bombázzuk a gyerekeket, hanem azt a szót, hogy
megszerettetni háromszor aláhúznám. Ebben a korosztályban kell megszerettetni a
sportágat a gyermekekkel,
ugyanis akibõl nem válik futballista, az ennek a sportágnak
lehet a szurkolója, vagy esetleg
támogatója a jövõben.” Mint
megtudtuk, a szervezésben
igen sokat segített Szilágyi Ágnes, „akinek nagyon sokat kö-

A Tatabánya együttese

A kisbéri gárda

A bábolnai ovis csapat. Guggolnak: Bagó Dániel, Krizsán Tibor, Zsidi
Zalán, Herczeg Tamás, Bors Balázs, Pruzsinszki Bence; álló sor: Füzi Zsolt,
Sárközi Máté, Zsolnai Dávid György, Töltõsi Máté, Faragó István, Gerencsér
Gábor; hátul áll: Nagy László edzõ.

A kecskédi csapat

szönhetünk. Sikerült egy olyan
tornát összehozni, hogy a gyerekek élvezték, a szülõk jó véleménnyel voltak és reméljük,
hogy a jövõben is folytatni tudjuk ezt a kezdeményezést. Tervezzük, hogy egy nagyobb volumenû és létszámú tornát rendezzünk a gyerekeknek. Igaz,
hogy mi a negyedikek lettünk
négy csapatból, én mégis azt
veszem észre, hogy van több
olyan kivételes tehetséggel
megáldott gyermek, akik sokra
vihetik a késõbbiekben.” A külön díjak közül a legtechnikásabb játékosnak járó elismerést Bors Bence vehette át.
A díjkiosztást követõen a
Mikulás is meglátogatta az apró focistákat. Mindegyikük kapott tõle ajándékot, sõt a bábolnai csapatnak a tatabányai
Galla - Teher Kft. és a gyõri
Vígh Gusztáv-féle Sportszerbolt vele küldött el egy-egy
garnitúra mezt. A nap végén

BÁBOLNAI FÓRUM

minden játékos ajándékokkal
és élményekkel gazdagon térhetett haza.
T.S.
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