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2008. JANUÁR AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
El telt az ese mé nyek ben gaz dag

2007-es év, amely meg ör ven dez te -
tett ben nün ket szám ta lan bol dog
nap pal, de so kak éle té be bos  szú sá -
got, bá na tot is ho zott. Szám ve tés ét
min den ki meg tet te az év utol só
nap ja i ban. 

Te le pü lé sünk éle té ben is újabb
elõ re lé pé sek tör tén tek, gon do lok itt
az óvo da újabb fel újí tá si mun ká -
la ta i ra, vagy a kör for ga lom ba
„ka rá cso nyi aján dék ként” ki épí -
tett órá ra és hõ mér sék letmé rõ re. 

Igaz fáj dal mas dön té se ket is
kel lett hoz ni az ön kor mány zat nak
több eset ben, mint pl. az is ko la
dol go zó i nak lét szám csök ken té sé vel
kap cso lat ban. 

S most itt van az új esz ten dõ!
2008! Mit is vá runk tõ le? Ter mé -
sze te sen örö met, bol dog sá got, sze -
ren csét, si ke res pro jek te ket, ese mé -
nye ket. Eb ben az év ben el in dul az
ipa ri te rü let fej lesz té se, ter mál für -
dõ ter ve zé se, épí té se il let ve újabb
pá lyá za to kat írunk vá ros köz pont
fej lesz tés re, is ko la fel újí tá sá ra. 

Bí zunk a si ker ben, hogy az
elõt tünk ál ló 2008-as év ered mé -

nyes, örö mök ben gaz dag, nyu godt
év lesz!

Te le pü lé sünk la ko sa i nak a mel -
lé kelt vers ben fog lalt gon do la tok -
kal is kí vá nok jó egész sé get, bé kes -
sé ges bol dog, öröm te li na po kat és
si ke re ket mun ká ban és csa lád ban
egy aránt a 2008-as év ben!

Dr. Hor váth Klá ra
pol gár mes ter

or szág gyû lé si kép vi se lõ

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

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)
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2007. de cem ber 7-én 17 fõ vel
meg ala kult a Bor ba rá tok Egye -
sü le te Bá bol nán. A szer ve zet
el nö ké nek Cseh Lász ló bá bol -
nai kép vi se lõt, szak mai al el nök -
nek Kiss Ber ta lan ász ári bo -
rászt, míg tit kár nak Vaski Alida
in téz mény ve ze tõt vá lasz tot ta
meg a fris sen ala kult egye sü let.

Cseh Lász ló el mond ta, hogy
a Bor ba rá tok Egye sü le té nek el -
sõd le ges cél ja az, hogy a bo ros
gaz dák ta pasz ta la to kat, in for -
má ci ó kat cse rél hes se nek egy -
más sal, azon ban hang sú lyoz ta
azt is, hogy tag ja ik so rá ba nem
csak a bort ter me lõ ket, ha nem
a bort él ve zõ ket is vár ják. Az
egye sü let ugyan bá bol nai, tag ja
azon ban bár ki le het, aki be töl -
töt te a ti zen nyol ca dik élet év ét,
bün tet len elõ é le tû és el fo gad ja
a szer ve zet alap sza bá lyát.

A Bor ba rá tok Egye sü le té nek

el nö ke azt is el mond ta, hogy ez
a szer ve zet fog ja ezen túl a bá -
bol nai bor ver se nye ket ren dez -
ni, táv la ti cél ja ik kö zött pe dig
egy Bá bol nai Bor lo vag rend lét -
re ho zá sa sze re pel.

Nagy At ti la Ist ván

Tisz telt Bá bol nai
Pol gár tár sak!

Múlt és jö võ, ha gyo mány és
új ra kez dés, meg szo kott és szo -
kat lan, ezek az el len té tek ka rá -
csony és új év kö zött oly mér ték -
ben van nak je len a min den na-
p ok ban, mint más kor so ha.

Még a ka rá cso nyi ün ne pek
szép szer tar tá sa ik kal és szo ká -
sa i val a meg szo kott ság biz ton -
sá gát aján dé koz zák, a szil vesz -
ter vi szont az új esz ten dõ bi -
zony ta lan sá ga i val, de egy ben le -

he tõ sé ge i vel és re mé nye i vel va -
ló ta lál ko zást je len ti.

Kí ván juk, hogy a teg nap és a
hol nap ilyen kom bi ná ci ó já ból,
min den Bá bol nán élõ em ber -
tár sunk erõt me rít sen a ma ga
szá má ra, és ez így le gyen min -
dennap az új esz ten dõ ben.

A Bor ba rá tok Egye sü le te ne -
vé ben üd vöz li és a 2008. év re
szó ló jó kí ván ság ok kal kö szön ti
Önö ket:

Cseh Lász ló
el nök,

Bor ba rá tok Egye sü le te
ön kor mány za ti kép vi se lõ

Megalakult a Borbarátok Egyesülete

Városunk nagyadózóinak
köszöntése

Az el múlt évek hez ha son ló -
an, 2007-ben is de cem ber 13-
án, Lu ca nap ján ke rült sor azon
ki emelt adó zó ink tisz te le té re
ren de zett va cso rá ra, akik nél kül
Bá bol na vá ro sa, in téz mé nye ink
nem fej lõd het né nek ilyen ütem -

ben. A meg hí vot tak – jog sza bá -
lyi kö te le zett sé gük nek ele get
té ve – igen je len tõs ös  szeg gel
já rul nak hoz zá te le pü lé sünk
épü lé sé hez, szé pü lé sé hez.

(Foly ta tá sa a 3. oldalon.

A Bá bol nai Gyer mek- és If jú -
sá gi Ön kor mány zat két éven te
tart vá lasz tá so kat. A ko ráb bi
tiszt ség vi se lõk meg bí za tá sa 2007.
no vem be ré ben le járt, ezért a ta -
va lyi év vé gén új vá lasz tá so kat
kel lett tar ta ni. A vá lasz tás a Bá -
bol nai Ál ta lá nos Is ko lá ban zaj -
lott le 2007. de cem ber 18-án. Si -
ke res és ered mé nyes vá lasz tást
tud tunk le bo nyo lí ta ni, hi szen
több fi a tal ment el sza vaz ni, mint
2 év vel ez elõtt. Sze ret ném meg -
kö szön ni a vá lasz tá si bi zott ság
tag ja i nak, Agócs No é mi nek, Kuti
Ben cé nek és Len gyel Csen gé nek,
a Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko lá nak
és a Pol gár mes te ri Hi va tal nak a
köz re mû kö dést a vá lasz tás meg -
szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá -
ban. 

A vá lasz tás ered mé nye a kö -
vet ke zõ ké ppen ala kult:

Képviselõk:
Ba lázs Ro bin 34 sza va zat
Csil lag Vi vi en 32 sza va zat
Do ro gi György 10 sza va zat
Kör men di Im re 21 sza va zat
Popovics Lin da 86 sza va zat
Pol gár mes ter:
Len gyel Dá ni el 54 sza va zat
A fen ti ek ben fel so rolt kép vi se -

lõk, il let ve pol gár mes ter 2 évig
kap tak man dá tu mot. 

Az ün ne pé lyes be ik ta tás ra a
2007. de cem ber 20-i kép vi se lõ-
tes tü le ti ülé sen ke rült sor, ahol a
meg vá lasz tot tak Dr. Hor váth
Klá ra pol gár mes ter tõl ve het ték
át meg bí zó le ve lü ket.

Bí zom ben ne, hogy a kö vet ke -
zõ évek ben is si ke re sen tu dunk
mû köd ni és mi nél több fi a talt si -
ke rül be von ni  a GYÖK éle té be !

Len gyel Dá ni el
GYÖK-pol gár mes ter

GYÖK-választások, 2007.



Ezen szép gon do lat je gyé ben
ke rült meg ren de zés re a Bá bol nai
Ze ne és Mû vé sze ti Is ko la ka rá -
cso nyi mû so ra 2007. de cem ber
20-án 17 órai kez det tel a sza bad -
idõ köz pont ban. Va la men  nyi cso -
por tos tan szak, il let ve né hány
szó lis ta is el hoz ta az ün nep hez il -
lõ pro duk ci ó ját.

Tö rök Már ton és Al má di
András fu ru lya szó ló ja, Né meth
Kris tóf és Már kus Pé ter sza xo fon
mu zsi ká ja me len get te a szí ve ket.
A kö zön ség nagy taps sal ju tal -
maz ta a ,,kis- és nagy ze ne kar”
elõ adá sát.

A mo dern tán co sok se gít sé gé -
vel iga zi té li han gu la tot si ke rült a
te rem be va rá zsol ni a hó pi hék
tán cá val, il let ve a má sik két cso -
port ka rá csonyt idé zõ ko re og rá fi -
á já val.

A drá ma cso port Luk ács evan -
gé li u ma alap ján idéz te fel Jé zus
szü le té sét és hir det te a ka rá csony
üze ne tét: a sze re te tet.

Va la men  nyi fel lé põ pro duk ci ó -

ja azt su gall ta, hogy nagy-nagy
sze re tet tel ké szül tek az év leg -
szebb ün ne pé re, és aján dé koz ták
meg a kö zön sé get elõ adá suk kal.
Hi szen ad ni jó. És ez is a mû vé -
sze tek és a mû vé sze ti ne ve lés fel -
ada ta.

Az es tet a nö ven dé kek és ta ná -
rok kö zös ének lé se zár ta.

Akik részt vet tek ezen az kis
mû so ron akár né zõ ként, akár sze -
rep lõ ként biz to san meg ér tet ték
Luk ács üze ne tét és kön  nyebb
szív vel vár ták a ka rá csonyt, mi -
sze rint:

,,A sze re tet hos  szú tû rõ, ke -
gyes, a sze re tet nem irigy ke dik, a
sze re tet nem kér ke dik, nem fu -
val ko dik fel. Nem cse lek szik ék -
te le nül, nem ke re si a ma ga hasz -
nát, nem ger jed ha rag ra, nem ró -
ja fel a go noszt. Nem örül a ha -
mis ság nak, de együtt örül az igaz -
ság gal. Min dent el fe dez, min dent
hisz, min dent re mél, min dent el -
tûr. A sze re tet so ha el nem fogy!”

Veresné

A Szo ci á lis Gon do zá si Köz -
pont és az Idõ sek Klub ja mun ka -
tár sai vi dám szil vesz te ri óév bú -
csúz ta tó ös  sze jö ve telt ren dez tek
de cem ber 28-án az Arany pat kó
ét te rem ben. A ba tyus bál ként
meg hir de tett ren dez vény re ez út -
tal nem jöt tek el an  nyi an nyug dí -
ja sa ink kö zül, hogy az ét te rem
zsú fo lá sig meg telt vol na, de aki
ott volt, ki tû nõ en szó ra ko zott. 

A bált Berkesné Szûcs Ág nes
in téz mény ve ze tõ nyi tot ta meg,

majd Bierbauer Im re al pol gár -
mes ter úr új év re vo nat ko zó jó kí -
ván sá ga it mond ta el a je len lé võk
szá má ra, és egy po hár pezs gõ vel
kö szön töt ték az el kö vet ke zen dõ
2008-as évet. 

A ki tû nõ ze ne ha tá sá ra ha ma -
ro san rend kí vül jó han gu lat ke re -
ke dett. Az óév bú csúz ta tó mu lat -
ság es té be nyú ló tánc cal és nó tá -
zás sal telt, de nem ma rad ha tott el
a min den ki ál tal köz ked velt tom -
bo la sor so lás sem.
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Óévbúcsúztató batyus bál
„nyugdíjas módra”

Városunk nagyadózóinak
köszöntése

,,A szeretet soha el nem fogy!’’

(Foly ta tás az elõ zõ ol dal ról)
Az es tet a Cse pe re dõk

Néptáncegyüttes nyi tot ta meg
té li nép szo kás ok ból ös  sze ál lí -
tott prog ram já val. Ez után dr.
Hor váth Klá ra kö szön töt te a je -
len lé võ ket, aki pol gár mes ter -
ként ti ze dik al ka lom mal te het te
ezt meg. El mond ta, hogy az egy
év ti zed alatt „na gyon meg vál to -
zott a je len lé võk sze mé lye és
úgy mond a cé gek vál to zá sa is
át sö pört a te le pü lé sen.” Re mél -
he tõ leg a 2008-as év le zár ja ezt
a fo lya ma tot. A kö vet ke zõk ben
rö vid ös  sze fog la ló hang zott el a
meg va ló sult be ru há zá sok ról,
va la mint az el kö vet ke zen dõ

idõ szak rö vid és hos  szú tá vú
ter ve i rõl. Pol gár mes te rünk kö -
szö ne tet mon dott „a be fi ze tett
adó fo rin to kért, mi vel tud juk,
hogy az adó kat le het té rí te ni
ide-oda, sok min dent le het ve le
ten ni.” Ki emel te azo kat a cé ge -
ket, me lyek az ön kor mány zat
kul tu rá lis- vagy sport ren dez vé -
nye it, in téz mé nye it kü lön is tá -
mo gat ták.

Az ös  sze jö ve tel fi nom va cso -
rá val és kö tet len be szél ge tés sel
foly ta tó dott, me lyen a cé gek, az
ön kor mány zat és az in téz mé -
nyek ve ze tõi a hi va ta los ügye -
ken kí vü li dol gok ról is tár sa log -
hat tak. T.S.

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 vir-

radóra, 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



Az év utol só ren des kép vi se -
lõ -tes tü le ti ülé se ün nep ség gel
kez dõ dött Bá bol nán. A na pi -
ren di pon tok elõtt ugyan is le -
tet te es kü jét a Bá bol nai Ál ta -
lá nos Is ko lá ban 2007. de cem -
ber 18-án meg vá lasz tott új
g y e r  m e k - ö n  k o r  m á n y  z a  t i
(GYÖK) tes tü let és an nak ré -
gi-új pol gár mes te re, Len gyel
Dá ni el is.

Az ez után kö vet ke zõ el sõ
na pi ren di pont ban be szá mo ló
hang zott el a két ülés kö zött
tör tént ese mé nyek rõl, a le járt
ha tár ide jû ha tá ro za tok ról és a
bi zott sá gok ál tal ho zott dön té -
sek rõl.

A má so dik na pi ren di pont -
ban el fo gad ta a kép vi se lõ- tes -
tü let a 2008. évi csa tor na dí ja -
kat. En nek ér tel mé ben a ta -
valyi év hez ké pest 6%-kal nö -
ve ked tek a csa tor na dí jak. Így
2008. ja nu ár el se jé tõl a la kos -
ság ra ki sza bott díj 193 Ft/m3

plusz áfá ra, míg a gaz dál ko dó

szer ve ze tek ese té ben 333
Ft/m3 plusz áfá ra emel ke dett.

A har ma dik na pi ren di pont -
ban be szá mo ló hang zott el a
Ko má rom-Bá bol na Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás mû kö dé sé -
rõl. A kép vi se lõ- tes tü let to váb -
bi in téz ke dé se ket sze ret ne an -
nak ér de ké ben, hogy is mét le -
gyen or vo si ügye let Bábolnán,
jöj jön lét re men tõ szol gá lat és
emel ked jen a lo go pé di ai órák
szá ma a ne ve lé si és ok ta tá si in -
téz mé nyek ben.

A ne gye dik na pi ren di pont -
ban a bá bol nai ön kor mány zat
el fo gad ta a 2008. évi mun ka -
terv ét.

Az ötö dik na pi ren di pont -
ban az Ide gen for gal mi, Te le -
pü lés fej lesz té si és Kör nye zet -
vé del mi Bi zott ság -, míg a ha -
to dik ban a Kul tu rá lis és Sport
Bi zott ság mun ká já ról hang zott
el be szá mo ló.

A he te dik na pi ren di pont -
ban a Bá bol nai Pol gár mes te ri

Hi va tal ban le foly ta tott komp -
lex fel ügye le ti el len õr zés rõl
ké szí tett je len tés ke rült is mer -
te tés re, amely sze rint a vá ros
ön kor mány za tá nál min dent
rend ben ta lál tak.

Az Egye bek na pi ren di pont -
ban két kép vi se lõ kért szót. El -
sõ ként Lukáts Pé ter je len tet te
be, hogy a Shagya Ala pít vány
ku ra tó ri u mi tag sá gá ban be töl -
tött tiszt sé gé bõl az ala pí tó
szer ve zet, a Bá bol na Nem ze ti

Ménesbirtok Kft. ve ze tõ je
Rombauer Ta más fel men tet te.

Má so dik ként Zábrádi Já nos
ser tés te le pek lé te sí té sé vel
kap cso lat ban tett fel kér dé se -
ket. A jö võ ben ugyan is
Istvánházán fog nak ser tés te le -
pet lét re hoz ni, amely kel lõ tá -
vol ság ban van Bá bol ná tól ah -
hoz, hogy a vá ros la kos sá ga ne
érez hes se a te lep kel le met len
sza gát.

Nagy At ti la Ist ván
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a képviselõ-testület 2007. december 20-i ülésérõl

Katasztrófavédelmi tájékoztató
Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság La kos ság fel ké szí té si

hon lap ja a http://katasztrofavedelem.hu és a
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltata-
sok/katasztrofa.html ol da lon a ,,Használom a szol gál ta -
tást’’ me nü pont ra kat tint va a http://lakossag.katasztro-

favedelem.hu cí me ken ér he tõ el.
La kos sá gi ész re vé te le ket a 

lakossag@katved.hu-ra vár ják



„UNI VER ZUM”
2007. de cem ber 1-jén a ta tai Prima-

vera Mo dern tánc cso port elõ adá sát lát -
hat ták az ér dek lõ dõk a Sza bad idõ köz -
pont ban. Villámné Kun Ve ro ni ka, a cso -
port ve ze tõ je vá ro sunk ban kezd te pá lya -
fu tá sát. Mint el mond ta: „Na gyon jó volt

az el sõ négy évem, a pá lya kez dé sem itt
Bá bol nán. Ami kor el köl töz tem Ács ról,
fá jó szív vel hagy tam itt a cso por tot. Ak -
kor vet tem át egy kol le gám tól a tataiakat
és az óta, már ha to dik éve ve lük va gyok.”
Az együt tes há rom éve a Bá bol nai Ze ne-
és Mû vé sze ti Is ko la ki he lye zett ta go za ta -
ként mû kö dik, mi vel ve ze tõ jük meg ke -
res te ez ügy ben az in téz mény igaz ga tó ját,

s így jött lét re a kap cso lat. Négy kor cso -
port ban, 4-26 éves ko rig dol goz nak.

Az elõ adás sal kap cso lat ban a kö vet ke -
zõ ket tud tuk meg: Az ,,Uni ver zum’’ cí mû
tánc já ték gon do la ta 2006-ban szü le tett
meg. Mind egyik cso port tal egy-egy szá -
mot kezd tünk pró bál ni, és vé gül egy het -
ven per ces tánc já ték lett be lõ le, mely  a
föld ke let ke zé sé tõl az ûr kor sza kig mu tat -
ja be az uni ver zu mot ti zen nyolc té tel ben.
Sze ret tük vol na más te le pü lé se ken is be -
mu tat ni. Itt Bá bol nán lát hat ta elõ ször a
kö zön ség az elõ adást.”

A szín vo na las mû sor jel le ge el tért a
ná lunk meg szo kott mo dern tánc elõ adá -
sok tól, hi szen mint Villámné Kun Ve ro -
ni ka el mond ta, egy komp lett, ös  sze füg gõ
prog ra mot lát ha tott a kö zön ség. A cso -
por tot leg kö ze lebb ja nu ár 27-én Ta tán
lát hat ják az ér dek lõ dõk.

T.S.

,,Csillagszóró hadmûvelet’’
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Nem, nin csen szó há bo rú ról, sem had gya -
kor lat ról, a Csil lag szó ró had mû ve let irá nyí tó -
ja ugyan is nem a ka to nai ve ze tés, ha nem a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um. Néz zük most meg, hogy mit is ta kar a
,,Csil lag szó ró had mû ve let’’ fe dõ név.

A „had mû ve let” tu laj don képp egy ki emelt
fo gyasz tó vé del mi el len õr zés so ro zat, amely -
nek so rán hét ha tó ság hat hé ten át, de cem ber
ele jé tõl 2008 el sõ he té ig vé gez el len õr zést or -
szág szer te a pi a co kon, ven dég lá tó he lye ken,
és más ke res ke del mi egy sé gek ben. A hét el -
len õr zõ szerv, csak fel so ro lás szin ten: az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (APEH), az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat, a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va -
tal, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
(NFH), az Ál la mi Ál lat egész ség ügyi és Élel -
mi szer-el len õr zõ Szol gá lat, az Or szá gos Mun -
ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség, és a
Vám és Pénz ügy õr ség (VPOP).

Hogy mi az ok? Ter mé sze te sen nem más,
mint az, hogy a de cem be ri ün nep kör ger jesz -
tet te fo gyasz tá si láz so rán, - bo csá nat a szó -
hasz ná lat ért – ne ver je nek át min ket se hol.
Per sze el len õr zés ide, vagy oda, bír ság azért
min dig kiszabatik.

Most pe dig hall gas suk meg Dr. Mátray Ár -
pád homeopata,-állatorvost, most ha tó sá gi ál -
lat or vo si tiszt sé gé ben, hogy mit is vizs gál pon -
to san a ,,Csil lag szó ró had mû ve let’’ so rán a
meg bí zott pél dá ul az élel mi szer bol tok ban.

„A Csil lag szó ró had mû ve le tet, mi fi no -
mab ban ki emelt ka rá cso nyi el len õr zés nek
hív juk, ami el sõ sor ban az élel mi sze rek mi nõ -
sé gét, fo gyaszt ha tó sá gi ide jét, szár ma zá sát
vizs gál ja. - kez di Dr. Mátray Ár pád. A ,,Csil -
lag szó ró had mû ve let’’ vég sõ cél ja nem más,
mint hogy a ha tó sá gok ki szûr jék azo kat a ter -
mé ke ket, ame lyek nem hi va ta lo san, vagy nem
meg fe le lõ mi nõ ség ben ke rül nek a pol cok ra.
Egyéb ként a mos ta ni el len õr zés idén már a
har ma dik, hi szen a ha tó sá gok vizs gá lód tak

már hús vét kor és a nyár fo lya mán is. A mos -
ta ni el len õr zés el sõ sor ban az ilyen kor el ad ha -
tó sze zo ná lis ter mé kek re ter jed ki. Így pél dá -
ul a sza lon cuk rok ra, a fi gu rá lis édes ipa ri ter -
mé kek re, a hús ké szít mé nyek re, ha lak ra és ab -
ból ké szült ter mé kek re, vagy épp az olyan ola-
josmagvakra, ame lye ket mond juk a bejg li ké -
szí tés nél hasz nál nak a kony hák. Az élel mi -
szer bol to kon kí vül a ha tó sá gi ál lat or vos ok el -
len õr zik a kü lön bö zõ ven dég lá tó ipa ri egy sé -
ge ket, így pél dá ul az ét ter me ket, a szál lo dák
kony há it és az olyan kony há kat, ahol nagy
men  nyi sé gû ételt fõz nek, il let ve ahol nagy
men  nyi sé gû alap anya got tá rol nak” - foly tat ja
a ha tó sá gi ál lat or vos.

Dr. Mátray Ár pád, aki nek az el len õr zé si
kör ze té be tar to zik Bá bol nán túl Bana és
Tárkány is, azt mond ja, hogy a hús vé ti és a
nyá ri vizs gá la tok so rán né ha óri á si hi á nyos sá -
go kat ta pasz talt. „A ka rá cso nyi ,,Csil lag szó ró
had mû ve let’’ ered mé nye mes  sze el tér az eb -
ben az év ben le foly ta tott má sik ket tõ tõl, hi -
szen most csak na gyon ke vés és kis mér té kû
hi á nyos sá got fe dez tem fel. Úgy ér zem, hogy
az üz let ve ze tõk és az üz let tu laj do no sok is
meg ér tet ték en nek az egész vizs gá la ti fo lya -
mat nak az ér tel mét és azt, hogy a ha tó sá gok
mit akar nak el ér ni a ,,Csil lag szó ró had mû ve -
let’’- tel. Én úgy gon do lom, hogy ez a po zi tív
ten den cia to vább fog ja vul ni.”

Hogy mi re kell ügyel nünk ne künk ve võk -
nek, ha az élel mi sze rek kö zött vá lo ga tunk?
Dr. Mátray Ár pád azt ta ná csol ja, hogy min dig
gyá ri lag cso ma golt ter mé ket vá las  szunk. E
mel let per sze fon tos meg néz ni azt is, hogy az
áru sza va tos sá ga nem járt-e le. A ha tó sá gi ál -
lat or vos ar ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy a
ter mé ke ken min dig pon to san fel kell tün tet ni
azt, hogy az adott élel mi szer hon nan szár ma -
zik. Ha hús ter mék rõl, vagy olyan ter mék rõl
be szé lünk, ame lyet több kom po nens bõl ál lí -
tot tak elõ, ak kor a cso ma go lá son egy fek võ
ová lis ke ret ben ta lál nunk kell egy úgy ne ve zett

„HU szá mot”. A „HU szám” a Ma gyar or szág-
és az Eu ró pai Unió ál tal kö zö sen el fo ga dott
gyá ri szám, amely tu laj don képp a ter mé ket
ké szí tõ üzem azo no sí tó szá ma. Dr. Mátray
Ár pád ar ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy ha
olyan to jást sze ret nénk vá sá rol ni, amely nin -
csen be cso ma gol va, ak kor néz zük meg, hogy
lepe csé tel ték-e. A to jás hé ján sze rep lõ ada -
tok nak töb bek kö zött min dig tar tal maz ni uk
kell a ter mék fo gyaszt ha tó sá gi ide jét.

„A mos ta ni ,,Csil lag szó ró had mû ve let’’-
 nek ugyan ja nu ár kö ze pén vé ge van, de én ab -
ban az eset ben, ha nem mint ha tó sá gi el len õr,
ha nem mint vá sár ló va gyok je len, ak kor is
szú ró pró ba sze rû en el len õriz ni szok tam a ter -
mé ke ket, az eset le ges hi á nyos sá gok ra pe dig
azon nal fel hí vom az üz let ve ze tõ fi gyel mét. –
mond ta el la punk nak dr. Mátray Ár pád.

Nagy At ti la Ist ván
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A „FIDESZ-Mikulás” im már ti zennyolca dik éve lá to gat el Bá -

bol ná ra. A Sza bad idõ köz pont szín pa dán ez út tal is meg aján dé -

ko zott ki csi ket, na gyo kat, sõt, még kram puszt is vá lasz tott

ma gá nak. A ren dez vé nyen az Ano nim drá ma cso port és a Tiamo

mo dern tán co sai nyúj tot tak fe lejt he tet len él ményt, majd a Mi -

ku lás-prog ram a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en film ve tí tés sel

zá rult.

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.

Körutazás a Mikulással
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Mikulásnap alkalmából önkormányzatunk színházi elõadással

lepte meg az óvodás gyermekeket. A Szabadidõközpont szín-

padán a Maci Brúnó karácsonya címû színdarabot tekinthették

meg profi színészek tolmácsolásában.

Több éves ha gyo mány, hogy a Mi ku lás hin tó ra – hó ese tén lo -

vas szán ra – pat tan, hogy kram pu szai se gít sé gé vel meg ör ven -

dez tes se vá ro sunk la kó it, el sõ sor ban az ap ró sá go kat. Ez al ka -

lom mal is vé gig jár ta te le pü lé sünk ut cá it, te re it, és sza lon cu kor -

ral aján dé koz ta meg az ép pen ar ra já ró kat. Ter mé sze te sen

most is sok ka land ré sze se volt.

Az Idõsek Klubjába is ellátogatott a Mikulás. Versekkel,

történetekkel szórakoztatta nyugdíjasainkat, majd teli zsákjá-

nak tartalmát a klubtagoknak ajándékozta.

Az oviban is járt a Mikulás. Meglátogatta az óvodás csopor-

tokat, majd a bölcsõdében is megpihent néhány percre. Közben

megajándékozta a gyermekeket, persze csak azokat, akik jól

viselkedtek.



Egy gyermek ajándéka
örökké tarthat

Egy szer egy em ber meg bün tet te a lá nyát, ami ért az el tün tet te a
drá ga pén zen vá sá rolt arany cso ma go ló pa pírt. Ami rõl az apa nem
tu dott, az az volt, hogy a lány hos  szú órá kat az zal töl tött, hogy az
arany pa pír ból ki vág jon egy da ra bot, ami vel az ap ja szá má ra ké szí -
tett aján dé kot, egy do boz ba cso ma gol ta be, és tet te a fa alá. 

Ami kor szent es te az ap ja meg lát ta az aján dé kot, ki bon tot ta, lát -
ta, hogy a do boz be lül üres. Azt mond ta a lá nyá nak: - Tu dod kis lá -
nyom, az úgy szo kás, hogy ha va la ki nek aján dé kot adunk, ak kor
nem sza bad üres do bozt ad ni. - De apa - így a lány - hi szen ez a do -
boz nem üres, te le van csó kok kal, ami ket én rak tam el ne ked ka rá -
csony ra. Az apa kön  nye i vel küsz köd ve ölel te át a lányt, bo csá na tá ért
ese dez ve. A kis lány át ölel te ap ját és sír va bo csá tott meg ne ki. Nem
sok kal ez után a kis lány meg halt egy bal eset ben. Az apa egész éle tén
át az ágy alatt õriz te az arany do bozt. Ami kor ros  szul érez te ma gát,
min dig ki nyi tot ta a do bozt és egy em lé ke ze tes csó kot vett ki be lõ le....
így em lé kez ve az Õ gyer me ké re, aki azt oda tet te.

Mind an  nyi unk nak van ilyen arany do bo zunk, amely te le van csó -
kok kal gyer me künk tõl, csa lá dunk tól, ba rá ta ink tól, Is ten tõl. 

Tu dod, a csa lád és a ba rá tok azok, akik fel emel nek min ket ba ja -
ink ból, ami kor a szár nya ink meg sé rül tek, hogy em lé kez tes se nek min -
ket ar ra, hogy kell re pül ni. 

Ün ne pi ké szü lõ dés is ko lánk ban
He te dik éve fi no mít juk, for mál juk és újabb öt le tek kel gaz -

da gít juk a ka rá csony ra ké szü lést is ko lánk ban.
Az alap gon do lat egy hús vé ti ki ál lí tás kap csán szü le tett

meg, amit ak kor ön kor mány za tunk fel ké ré sé re szer vez tünk
meg. 

Utá na szí ne se dett a prog ram ját szó há zi fog lal ko zá sok kal,
ami egy re nép sze rûbb lett a gye re kek és szü lõk kö ré ben. Eze -
ket a fog lal ko zá so kat lel kes óvó nõk, pe da gó gu sok, a csa lád se -
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Karácsonyi
körkép
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gí tõ ben dol go zók, szü lõk és ügyes ke zû vál lal ko zók se gí tet -
ték. 

Így tör tént ez az idei tan év ben is. Az anyag szük ség le tet az
ön kor mány zat fi nan szí roz ta.

A ter ve zõ mun kát már egy hó nap pal ko ráb ban el kezd jük,
és ös  sze han go ló dunk, hogy ki mit csi nál. Tóth Zoltánné raj -
zos kol lé ga nõm mel meg be szél jük a tech ni ká kat, a hely színt
és de ko rá ci ót, azu tán el kez dõ dik a kö zös al ko tó mun ka a
gye re kek kel.

Öröm te li do log lát ni, ahogy meg szü let nek az ügyes ke zek
pro duk tu mai, el kép ze lé sei. 

A kö zös ter ve zõ és ki vi te le zõ mun ka a ki ál lí tás anya gá nak
ös  sze ál lí tá sa kor csú cso so dik ki. Eb be az al ko tó mun ká ba a
szü lõk is be kap cso lód tak, ami újabb al ka lom egy más jobb
meg is me ré sé re. Egy ben a be vé telt is ko lai cé lok fel hasz ná lá sá -
ra ajánl ják fel.

Az idei év új don sá ga volt, hogy a ta nu lók mun ká i nak egy
ré szét el ad tuk, így an nak be vé tel ét a Ház tar tás tan órá kon
hasz nál juk fel. Nagy sze rû ér zés volt lát ni a ta nu lók ké szü lõ -
dé sét és iz gal mát, hogy men  nyi re lesz si ke res ez az új alap -
gon do lat.

Sze ren csé re az volt! Itt sze ret ném meg kö szön ni a szü lõk
tá mo ga tá sát, hogy   meg vá sá rol ták a gye re kek mun ká it.

A meg nyi tó ün ne pi han gu la tát emel te, hogy ta nu ló ink rö -
vid kis mû sor szám mal is kö szön töt ték a meg je lent ven dé ge -
ket. A ven dég lá tást, és az ott ho ni han gu la tot  me leg te á val,
fi nom ap ró sü te mén  nyel biz to sí tot tuk, amely a nap kö zi kony -
há já ban ké szült.

A meg nyi tón ismertették a Bá bol na Vá ro si Könyv tár- és
Sport lé te sít mény ne vé ben el sõ al ka lom mal meg hir de tett
Bet le he mi al ko tá sok helyezéseit.

A dí ja kat Vaski Alida in téz mény ve ze tõ ad ta át. Na gyon
szín vo na las és ér de kes al ko tá sok szü let tek.

Bí zunk ab ban, hogy akik el fo gad ták az is ko la meg hí vá sát
a ki ál lí tás ra, és a ját szó há zi fog lal ko zás ra, kel le mes és öröm -
te li ér zé sek kel töl töt tek el ve lünk pár órát.

Sze ret nénk ezt a jó ha gyo mányt az el kö vet ke zen dõ évek -
ben is foly tat ni.

“Csil lag ra gyo gott az égen, nem is ma ha nem még ré gen.
Az óta is unnepeljük a kis Jé zust nem fe lelt jük.
Gyüljön ös  sze házad népe, kö szönt sön rá tok a sze re tet és a bé ke!
Bol dog ka rá csonyt.”

Bierbauer Imréné
szak ta nár
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Ka rá csony vá rás az is ko lá ban
A ka rá csony az év leg na gyobb és leg in kább várt ke resz tény ün ne pe.

Fel fo ko zott vá ra ko zás, ké szü lõ dés, aján dék ké szí tés és vá sár lás, gon dos
cso ma go lás elõ zi meg az ün ne pet. De nem az aján dé kok ér té ke a fon -
tos. Sõt a ka rá csony fa alá ke rü lõ há zi lag ké szí tett aján dé kok, az együtt
ké szí tés örö me ga ran tál tan nagy bol dog sá got je len te nek szü lõk nek,
nagy szü lõ nek, csa lád tag ok nak, is me rõ sök nek egy aránt.

A gye re kek ka rá cso nyi ké szü lõ dé sét se gí tet te elõ a ka rá cso nyi ját szó -
ház, ahol min den ki ked vé re ké szít he tett szebb nél-szebb asz ta li dí sze -

ket, üd vöz lõ kár tyá kat, füg gõ dí sze ket. A fog lal ko zá sok hely szí nét ko -
ráb ban rajz- és tech ni ka órá kon ké szült gyö nyö rû mun kák ból ál ló ki ál -
lí tás tet te iz gal mas sá. 

Az ad ven ti idõ szak zá rá sa ként az utol só ta ní tá si na pon, sza kít va az
ed di gi ha gyo má nyok kal az is ko la min den ta nu ló ja és dol go zó ja együtt
ün ne pelt. Ki csik és na gyok, ta ná rok és di á kok együtt mû köd ve, egy más
„pro duk ci ó ját” meg hall gat va sze rez tünk egy más nak kel le mes per ce ket.
Az al só sok ha gyo má nyos ad ven ti gyer tya gyúj tá sá val kez dõ dött, majd a
nap kö zi sek ked ves mû so rá val, hang sze res já té kok kal foly ta tó dott a kö -
zös ün nep lés. Az ének kar fel csen dü lõ ka rá cso nyi da lai, a fel sõ sök szín -

Ka rá cso nyi ját szó ház az 
ál ta lá nos is ko lá ban

De cem ber 14-én, a vá ro si ka rá csony nap ján ke rült meg ren de zés -
re az ál ta lá nos is ko lá ban im má ron ha gyo mán  nyá vált ka rá cso nyi
ját szó ház. Vál lal ko zó ked vû ta ní tók, ta nár nõk, va la mint a csa lád se -

gí tõ in téz mény dol go zói és Csicsatka Ju dit vi rág kö tõ se gít sé gé vel a
lel kes gye re kek öt le tes aján dé ko kat (pl.: aj tó díszt, hûtõmágnest,
szal vé ta tar tót, ka rá csony fa díszt) ké szít het tek csa lád tag ja ik ré szé re.
A ját szó ház ide je alatt vált meg te kint he tõ vé a ka rá cso nyi ki ál lí tás is.
Gye re kek és fel nõt tek szá má ra egy aránt vi dám han gu lat ban telt ez
a dél után

Ko vács Ju dit



2008. január 11. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

vo na las iro dal mi da rab ja, a né met nyel ven elõ a dott ver si kék, az an gol
da lok, mind-mind meg hitt ka rá cso nyi han gu la tot va rá zsol tak is ko lánk
au lá já ba. Öröm volt néz ni, ahogy a mû sor ban részt ve võ kis kö zös sé gek
egy mást ki egé szít ve, ta nu lók és pe da gó gu sok ös  sze fog va okoz tak
öröm te li per ce ket. A kö zös ének lést, a csil lag szó rók és gyer tyák fé nyét
kü lö nös tû zi já ték kö vet te. Az ün nep ség fény pont ját két ha tal mas tor ta
je lez te, amit a gye re kek nagy-nagy öröm mel fo gad tak. Ez volt a mi

aján dé kunk. A fé nyek ki al vá sa után a gye re kek az osz tá lya ik ban jó ízû -
en fo gyasz tot ták el  a tor tát. 

Kö szön jük a szép meg hitt per ce ket a mû sor ban részt  ve võ min den
sze rep lõ nek, gye rek nek, pe da gó gus nak egy aránt.

Peresztegi Gáborné
igaz ga tó

Az óvo dá ban min dig iz ga tot tan vár ják a gyer me kek az ün ne pe ket.
Ez út tal szín ház ban érez het ték ma gu kat a cse me ték. El sõ ként az óvó -
nõk ének ka ra adott elõ ka rá cso nyi éne ke ket, majd a ka ti cás cso port
bet le he mes já té ká nak tap sol hat tak az ovi sok. Ezt kö ve tõ en báb elõ -
adást iz gul hat tak vé gig az ap ró sá gok, majd is mét óvó nõk lép tek a
szín pad ra. Egy ka rá cso nyi me sét ját szot tak el, mely nagy si kert ara tott
kö zön sé gük kö ré ben. Az óvó né nik jel me zek be öl töz tek, hogy mi nél
élet sze rûbbé te gyék a me sét, ter mé sze te sen a gye re kek leg na gyobb
örö mé re.

Az Idõ sek Klub já ba a ko ráb bi évek ha gyo má nyi hoz hí ven óvo dá sok
lá to gat tak el, hogy bet le he mes mû so ruk kal idéz zék fel a ka rá csony
han gu la tát nyug dí ja sa ink nak. Az elõ adást kö ve tõ en dr. Hor váth Klá -
ra pol gár mes ter osz tot ta meg gon do la ta it az egy be gyûl tek kel, majd
át nyúj tot ta az ön kor mány zat aján dé kát, mely ez út tal egy CD le ját szó
volt.
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Ka rá cso nyi ün ne pek
A ka rá cso nyi éj va rázs la tát mind nyá jan is mer jük, fon tos do log, hogy

már elõ re ké szü lõd jünk szí vünk ben az ün nep re. Ez a ké szü lõ dés a bá -
bol nai ka to li kus temp lom ban az ad ven ti gyer tya gyúj tás sal kez dõ dött,
majd a lel ki  gya kor lat tal foly ta tó dott. A gyer me kek he te ken át pró bál -
tak a pász tor já ték ra, majd kö zö sen tör tént a ta ka rí tás, a fe nyõ fák dí szí -
té se, temp lo munk dísz ben pom pá zott.

Szent es te 21.30-kor cso dá la tos pász tor já ték kal aján dé koz tak meg
min ket a gye re kek, 22 óra kor szent mi se kö vet ke zett, ka rá csony l-2.
nap ján, va la mint újév nap ján szin tén szép ün ne pi szent mi sé ket ce leb -
rált a plé bá no sunk.

Örü lök, hogy kis vá ro sunk ban egy há zi élet mükõdik, sõt há la Is ten -
nek, egy re töb ben va gyunk a szent mi sé ken.

Sze ret ném a bá bol nai egy ház kö zös ség ne vé ben meg kö szön ni azon
ked ves em be rek ado má nya it, akik se gít sé gé vel mû kö dik egy há zi éle -
tünk, és szép ün ne pi mi sé ken ve het tünk részt ka rá csony kor: Krisz tus
szü le té sé nek ün ne pén.

Az aláb bi se gít sé ge ket kö szön jük:
- ked ves hí vek egy há zi adó be fi ze té se
- vi rá gok ado má nya, ad ven ti ko szo rú, fe nyõ fák
- ta ka rí tás, mo sás, stb.
- Pol gár mes te ri Hi va tal ado má nya
- he lyi vi rág bol tok ado má nya, se gít sé ge,    
- a vá ro si té vé egész éves se gí tõ kész mun ká ja a mi se rend köz lés ben,

fény kép, vi de o fel vé tel ké szí té se, stb.
To vább ra is a  cé lunk, hogy egy há zi élet mû köd jön, és a temp lo -

munk fel újí tás ra ke rül jön, ami hez Is ten se gít sé gét is kér jük.
Ger gely Lajosné

Ka rá csony más nap ján – ha va la ki ko rán kelt – vi dám, bá rány bõr
be kecs be öl tö zött tár sa ság gal ta lál koz ha tott Bá bol na ut cá in. Õk ré gi
né pi ha gyo mányt ápol nak: a re gö lést. Évek óta jár ják Bá bol nát ka rá -
csony kor. Meg lá to gat nak több csa lá dot, ahol jó kí ván sá ga i kat el ének -
lik, majd a há zi ak en ni-in ni va ló val kí nál ják õket. Van nak, akik a ta risz -
nyá juk ba is tesz nek né hány dol got - sza lon nát, kol bászt, ka lá csot, bort
-, amit a nap vé gén kö zö sen fo gyasz ta nak el a le gé nyek.
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A pszi chi át ri ai kény szer be szál lí tá sok
szá ma Ma gyar or szá gon sok kal ma ga -
sabb, mint ami re bár ki szá mí ta na. Az Ál -
lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért
Ala pít ványt, amely egy nem zet kö zi em -
be ri jo gi szer ve zet ha zai cso port ja ként
mû kö dik 1994 óta, és a pszi chi át ri á kon
tör té nõ vis  sza élé sek fel tá rá sá val fog lal -
ko zik, rend sze re sen ke re sik meg olyan
em be rek, akik jog ta lan pszi chi át ri ai
kény szer be szál lí tás ra pa nasz kod nak.

A be fu tott ese tek fel tû nõ gya ko ri sá ga
mi att az ala pít vány fel mé rést ké szí tett ar -
ról, men  nyi be szál lí tás tör té nik éven te
Ma gyar or szá gon. A rész le ge sen be sze -
rez he tõ ada tok ból döb be ne tes kép raj zo -
ló dott ki: a becs lés sze rint éven te mint egy
15 ezer em bert szál lí ta nak aka ra ta el le -

né re, kény szer rel a pszi chi át ri á ra – ez na -
pon ta leg alább 40 em bert je lent, an nak
el le né re, hogy va la kit csak ak kor le het ne
ilyen drasz ti kus mó don meg fosz ta ni a
sza bad sá gá tól, ha köz vet le nül és sú lyo san
ve szé lyez te tõ ma ga tar tást mu tat na.

Az ala pít vány ezért ap ró lé ko san meg -
vizs gál ta a je len le gi jo gi sza bá lyo zást, és
úgy ta lál ta, hogy az szá mos pont ban nem -
hogy nem vé di meg fe le lõ en a ke zel tek jo -
ga it, de egye ne sen le he tõ vé te szi az ilyen
vis  sza élé se ket.

Emi att a szer ve zet nem ré gi ben egy ki -
ad ványt je len te tett meg, amely rész le te -
sen fel tár ja a pszi chi át ri ai kény szer be -
szál lí tá sok kö rü li jo gi prob lé má kat, va la -
mint be mu tat ja, mi len ne a meg ol dás. A
ki ad ványt már meg küld ték az ös  szes or -

szág gyû lé si kép vi se lõ nek, és fo lya ma to -
san kül dik az or szág egyéb dön tés ho zó i -
nak. Az ala pít vány emel lett ar ra ké szül,
hogy a kö zel jö võ ben tör vény mó do sí tá si
in dít ván  nyal for dul a Par la ment hez, an -
nak ér de ké ben, hogy a je len le gi sza bá lyo -
zás jó irány ba vál toz has son.

To váb bi in for má ció:
Ál lam pol gá ri Bi zott ság 
az Em be ri Jo go kért Ala pít vány
Tel.: 06(1) 342-6355, 
06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Le vél cím: 
1461 Bu da pest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu 

Nagyon magas a pszichiátriai kényszerbeszállítások
száma Magyarországon

Az or szág gyû lés a 2007. évi
CXXVI. tör vén  nyel mó do sí -
tot ta a tár sa da lom biz to sí tás
el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj -
ra jo go sul tak ról, va la mint e
szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
szó ló 1997. évi LXXX. tör -
vényt (Tbj.). Ez alap ján a 124
APEH Egész ség biz to sí tá si
Alap adó ne men nyil ván tar -
tott egész ség ügyi szol gál ta tá si
já ru lék fi ze té si kö te le zett ség –
mely 2007. ja nu ár 1-jé tõl
2007. már ci us 31-ig 16%-os
mér té kû, majd 2007. áp ri lis 1-
jé tõl 2007. de cem ber 31-ig
9%-os mér té kû volt – 2008.
ja nu ár 1-jé tõl 4.350,- Ft fix -

össze gû fi ze té si kö te le zett ség -
re vál to zik. 

Ez zel 2008. ja nu ár 1-jei ha -
tál  lyal meg szû nik a pol gár -
mes ter ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi
bi zo nyít vány alap ján a mi ni -
mál bér ös  sze gé nél ki sebb alap
után szá mít ha tó kö te le zett ség
fi ze té sé nek le he tõ sé ge is.

Az egész ség ügyi szol gál ta -
tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett -
ség gel érin tett adó zók ra vo -
nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo zás
2008. ja nu ár 1-jé tõl meg vál to -
zik, az adó ha tó ság az adó év re
vo nat ko zó ha vi já ru lék fi ze té si
kö te le zett sé get ha tá ro zat tal
ír ja elõ. Te hát 2008. ja nu ár já -

ban min den egész ség ügyi
szol gál ta tá si já ru lék kö te le -
zett ség gel érin tett adó zó szá -
má ra köz pon ti lag küld az
adó ha tó ság ha tá ro za tot és 12
db meg sze mé lye sí tett csek ket
(a ko ráb bi tá jé koz ta tó le vél
el ha gyá sá val), mely alap ján a
ha vi kö te le zett sé gek elõ írá sa
a fo lyó szám lá kon meg tör té -
nik.

Mind azok nak, akik az ed -
di gi ek ben mi ni mál bér, vagy

ha tó sá gi bi zo nyít vány ban
meg ha tá ro zott ös  szeg alap ján
fi zet ték az egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lé kot, 4.350,- Ft
ös  sze gû be fi ze tést el sõ al ka -
lom mal 2008. feb ru ár 12-ig
kell tel je sí te ni. 

APEH Kö zép-du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga         

Ügy fél kap cso la ti és 
Tá jé koz ta tá si 

Fõ osz tály

Az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség
hatálya alá tartozó adózók 2008. évi

kötelezettségeinek elõírásáról

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

1 oldal 9600 Ft
1/2 oldal 5700 Ft
1/4 oldal 2850 Ft
1/8 oldal 1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

II. BÁ BOL NAI
SON KA FESZ TI VÁL

2008. már ci us 16.
Új ra lesz son ka fesz ti vál Bá bol nán. Idei év ben

le he tõ sé get kap nak ama tõr son ka ké szí tõk is a
ver sen gés re. A gyõz tes kü lön dí jat és ér té kes
nye re ményt vi het ha za.

A ver seny re je lent kez ni le het feb ru ár 18-ig
Deb re ce ni Ti bor nál a 70/5020-484-es te le fon -
szá mon.

A son ka fesz ti vál ról már lát hat nak elõ ze test,
a www.babolna.hu hon la pon az „Ak tu a li tá sok”
fõ me nü „Ki emelt ren dez vé nyek” me nü pont já -
ban.
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Ta má si Áron
IDÕ SZE RÛ TA NÍ TÁS

(rész let)

Ki vá lasz tot tam a töb bi kö zül egy fát, amely
õs ré gi nek tet szik. A föld, mely be ül tet ték va la -
mi kor, az a meg pró bált öreg föld, mely nek szü -
lõ föld a ne ve. Ame lyen és ame lyért õse ink vé re
folyt és apá ink ve rej té ke folyt. Ame lyen rin gott
a böl csõnk; amely nek há tán meg hal lot tuk az
édes anya nyelv el sõ sza vát, s ame lyen ját szot tuk,
hogy: ,,Bújj, bújj, zöld ág, zöld le ve lecs ke...”
Ezen a föl dön men tünk-jöt tünk köny vek kel a
tás ká ban vagy a ta risz nyá ban; öröm és gond kö -
zött ezen bot la doz tunk oda és vis  sza, kör be vagy
elõ re; a nagy vál to zás ide jén ezt a föl det néz tük
csüg ge te gen, ki erõt és biz ta tást nyúj tott ak kor
is ne künk. Hû sé ge sek vol tunk hoz zá, eh hez a
föld höz, mely bá nat ban is anya föld, mint ahogy
az volt öröm ben; s amely még is az egyet len, aki
pusz tán, egy ma gá ban és gaz da nél kül je len ti ne -
künk a szót: Ha za! 

Igen, itt áll és eb ben gyö ke re dzik az õs ré gi fa,
a Ma gyar Fa. Sok fé reg rág ta gyö ke rét, de va la -

hogy ki he ver te min dig a fér ge ket a gyö kér. S va -
la hogy ma is táp lál ja a tör zset, mely ke nyér szín -
ben áll, tör té nel mi vi ha rok nak beforradott je gye i-
 vel és a vá gá sok nyílt se be i vel. Az idõk nek és a
csüg ge dõk nek bal jós la tai köz ben szin te egyet len
me ne dék ez a törzs, mely nek meg szab dalt kér ge
alatt az egész ség ned vei ke rin ge nek, od va ik ban
me sék és bal la dák ta nyáz nak, mi ket tu dós ku ta -
tók für kész nek elé. Ren ge teg ágai sze szé lye sen
haj la doz nak: csu pa egyé ni ség, ki csi és nagy. Szel -
lõ ide jén ezer vál to zat ban szól nak a vi lág ról, s
né ha a törzs rõl, de a vi har ban kön  nyen tördös-
nek, mint ál ta lá ban az ágak. 

Ter mé szet tör vé nye, hogy a fa min dig ves sen
rü gye ket, amíg jó a gyö kér, erõs a törzs, és hû sé -
ge sek az ágak. De amit a ter mé szet nyújt, em -
ber nek kell azt gon doz ni, ha akar juk az él te tõ
gyü möl csöt. 

Va jon kér dez he tem, hogy akar juk-e? 
Azt hi szem, hogy ezt a vég sõ kér dést, ezen a

nyel ven, nem sza bad fel ten ni, ha nem a kér dés
he lyett in kább a ma dár fi a it kell tol má csol nom,
akik az õs ré gi fa lom bo za ta kö zött nyugosznak
fész ke ik ben. Mit mon da nak õk, akik ré gi és
hosszas ta ní tás után egy sze rû en, sza ba don és iga -
zán szól nak? 

Azt mond ják, hogy ami rõl be szél tem, a föld:
az er dé lyi föld; s azt mond ják, hogy a gyö kér,
amely rõl szó lot tam: az a tör té ne lem. S a törzs,
me lyet ma gya ráz tam: az a ma gyar nép; az ága -
zat pe dig a törzs fö lött ma ga az õr kö dõ, ta nult
ér tel mi ség; s az if jú ság a rügy. 

Együtt a nem zet. 
Sze ret jük a föl det, mely vé di és él te ti a gyö ke -

ret. Erõt és vé del met ké rünk a törzs tõl; õr kö dést
és fényt a lom bo zat tól; s gyü möl csöt a rügy tõl. 

Sá fár kod junk úgy, ahogy is te ni és föl di tör vé -
nyek sze rint elõ van ír va. Mert ak kor el nyer jük
Is ten tõl, ami tõ le va ló; s el nyer jük a föl di vi lág -
tól, ami e föl dön szük sé ges. 

Ös  sze ál lí tot ta: Veresné Sz. M.

ARANY JÁ NOS
ANYA NYEL VI VER SENY

Is ko lánk már több éve részt vesz e fel me nõ
rend sze rû anya nyel vi ver se nyen. A ma gyar nyel -
vet sze re tõ és nyelv ta nát, szó kész let ét, he lyes írá -
sát jól is me rõ di á kok in dul hat nak el a há rom for -
du lós megmérettetésen.Az or szá gos dön tõ be 86
ne gye di kes, 164 ötödikes,148 hatodikos,110 he -
te di kes  és 85 nyol ca di kos ta nu ló ju tott be az or -
szág 189 is ko lá já ból. A Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko -
lát há rom ta nu ló kép vi sel te.

Ered mé nyek:
Ko vács Zsó fia 6/c osz tá lyos ta nu ló 6. hely,

fel ké szí tõ ta nár: Veresné Szkocsek Má ria.
Mé szá ros Nó ra 7/a osz tá lyos ta nu ló 10. hely,

fel ké szí tõ ta nár: Veresné Szkocsek Má ria.
Kráz Bar na bás 4/a  osz tá lyos ta nu ló 13. hely,

fel ké szí tõ ta nár: Prekler  Or so lya.
A ki emel ke dõ ered mé nyek hez gra tu lá lunk,

re mél jük jö võ re is ott le het nek is ko lánk ta nu lói
az or szág leg jobb jai kö zött.

Vné

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Kedves Olvasó!

Újévtõl Hamvazószerdáig

E ha vi iro dal mi ro va tom no vel lá ját egy anya nyel vi ver seny ap ro pó ja ként vá lasz tot tam.
De cem ber hó nap ban a Ko má ro mi Kis tér sé gi Tár su lás  ál ta lá nos is ko lás ta nu lók ré szé re

szép ki ej té si ver senyt hir de tett. Jól le het e ver seny fel me nõ rend szer ben csak a kö zép is ko -
lás ok nak és egye te mis ták nak szer ve zõ dik, még is örül tünk a he lyi le he tõ ség nek, hi szen a
ren dez vény a szép ma gyar be széd fenn ma ra dá sát szol gál ja. A ver seny zõk nek he lyes ar ti ku -
lá ci ó val, jó be széd lég zés sel, tem pó val és a vá lasz tott szö veg nek meg fe le lõ hang erõ vel kel-
lett fel ol vas ni uk. Ez nyel vi igé nyes sé get kí ván. S ha ez az igé nyes ség ki ala kul, ak kor ezt to -
vább is vi szik ma guk kal a ta nu lók, és he lye sen, szé pen fog nak meg szó lal ni anya nyelv ükön.

Is ko lán kat  Pat kó No é mi 6/b és Mé szá ros Nó ra 7/a osz tá lyos ta nu lók kép vi sel ték.
Nagy örö münk re szol gált, hogy Mé szá ros Nó ra 3. he lye zést ért el. (Felkészítõ ta nár:

Veresné Szkocsek Má ria) Ta má si Áron Idõ sze rû ta ní tás cí mû no vel lá ját ol vas ta fel.
Is mer ked je nek meg Önök is  ez zel az al ko tás sal, mely ben cso dá la to san vall az író a szü -

lõ föld rõl, és hi tet tesz – mint oly sok más mû vé ben is – ma gyar sá ga, anya nyel ve mel lett.

JA NU ÁR 1-JE, a pol gá ri év kez dõ nap -
ja. A ró ma i ak az év kez de tet Janus tisz te -
le té re ki csa pon gás sal ün ne pel ték. Az
em be rek jó kí ván sá go kat mond tak, aján -
dé ko kat ad tak egy más nak.

A ró mai új év a Ju lis Ca e sar-fé le nap -
tár re form út ján ke rült ja nu ár el se jé re. E
nap pal kez dõ dõ év a Ger gely-fé le nap -
tár re form óta vált ál ta lá nos sá. A
Calendae Januariae, az az ja nu ár hó nap
el sõ nap já nak el ne ve zé se egy részt az új -
évet, más részt az egész tél kö zi ün nep kört
je len tet te. A calendea név bõl szár ma zik
a ka len dá ri um szó is, ami nek ere de ti je -
len té se: ,,adósok köny ve”.

A nép raj zi le írá sok jól jel lem zik az új -
év hez fû zõ dõ ha gyo má nya in kat. Ma gyar
nyelv te rü le ten ál ta lá nos szo kás volt, hogy
ezen a na pon ház ról ház ra jár va jó kí ván -
sá go kat mond tak, vagy éne kel tek.

Új év kor az el sõ nap sze ren csé jé vel az
egész esz ten dõ si ke rét igye kez tek biz to sí -
ta ni. Úgy tar tot ták, amit ezen a na pon
cse le ked nek, az ha tás sal lesz az egész el -
kö vet ke zõ esz ten dõ re. Ál ta lá ban mun ka -
ti lal mak vo nat koz tak er re a nap ra is: nem
volt sza bad mos ni, fõz ni  varr ni és nem
volt sza bad sem mit sem ki ad ni a ház ból,
mert egész éven át min den ki megy on -
nan. Ál ta lá nos hi e de lem, hogy ami e na -

pon tör té nik va la ki vel, az is mét lõ dik
egész év ben, ezért igye kez tek a ve sze ke -
dést is ke rül ni.

VÍZ KE RESZT (ja nu ár 6.)
Víz ke reszt nap já val zá rul a ka rá cso nyi

ün nep kör és kez dõ dik a far san gi idõ szak.
Az egy ház ezen a na pon szen te li a vi zet.
A víz meg szen te lé sé nek, meg ke resz te lé -
sé nek szer tar tá sá ból ered a ma gyar víz -
ke reszt el ne ve zés. A szen telt víz zel meg -
szen tel ték a há za kat, ál la to kat, ve tés kor
a ma got.

Víz ke reszt kor, de ka rá csony kor, új év
és víz ke reszt kö zött is szo kás volt a
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háromkirályjárás. A bet le he mi csil la got
kö ve tõ Gás pár, Meny hért, Bol di zsár cse -
le ke de te i nek meg je le ní té se ko ráb ban
hoz zá tar to zott az egy há zi gya kor lat hoz.
A nép ha gyo mány ban fõ ként víz ke reszt -
kor ke rül tek elõ adás ra, vagy a ka rá cso nyi
pász tor já ték kal együtt a bet le he mes já ték
ré szét ké pez ték.

FAR SANG
A far sang éven ként is mét lõ dõ, rö vi -

debb-hos  szabb ide ig tar tó idõ szak, ame -
lyet év szá zad ok óta az evés-ivás, la ko dal -
mak, disz nó tor ok, jel me zes fel vo nu lá sok
jel le mez nek. A far sang a ba jor-oszt rák
„vaschang” szó ból szár ma zik, ami ere de -
ti leg csak a böjt elõt ti na po kat je löl te. A
far sang le het hos  szú, vagy rö vid, at tól
füg gõ en, hogy mi kor ra esik hús vét va sár -
nap. Et tõl a nap tól kell vis  sza szá mol ni 40
na pot, s így ki szá mol ha tó a nagy böjt kez -
de te, vagyis a farsang vége.

FAR SAN GI NÉP SZO KÁS OK
Masz kos ala kos ko dá sok
Ez le het fa lu fel já ró me net, fel vo nu lás,

vagy zárt he lyen elõ a dott több sze rep lõs,
dra ma ti kus já té kok. A fel vo nu lók kü lön -
bö zõ ala ko kat je le ní tet tek meg, a leg ked -
vel tebb volt a ci gány, kol dus, be tyár, ván -
dor árus, meny as  szony, võ le gény ( ter mé -
sze te sen fér fi, nõi ru ha cse ré vel). Az ál la -
tok kö zül a med ve, ló, kecs ke, gó lya volt
nép sze rû. A far san gi dra ma ti kus já té kok
kö zé tar to zott az ál bí ró sá gi tár gya lás,
amely ben ala kos ko dó kat vagy bá bu kat
ítél tek ha lál ra, imi tál va ki vég zé sü ket. A
ha lot tas já té kok is igen köz ked vel tek és
táj egy sé gen ként vál to z nak. A fo nó ban
gyak ran meg je len tek az ál lat ala kos ko -
dók, a leg ked vel tebb a med ve, kecs ke,
gó lya és a ló. A lá nyo kat ijeszt get ték, fel -
leb ben tet ték szok nyá ju kat, meg ölel get -
ték, ös  sze ken ték õket.

Vén lány–vén le gény csú fo lás
Az ud var lás, pár vá lasz tás és a la ko da -

lom leg fõbb ide je a far sang volt. Ezért ez
az idõ szak adott al kal mat ar ra, hogy tré -
fá san vagy né ha dur ván fi gyel mez tes sék
azo kat, akik még nem men tek férj hez,
vagy még nem há za sod tak meg. Pl.: a tus -
kó hú zás lé nye ge az volt, hogy a le gé nyek
a tus kót nagy zaj jal vé gig húz ták az ut cán,
majd a vén lány ok aj ta já ra kö töt ték vagy a
ka pu já hoz tá masz tot ták és csú fo lód tak:
„Hús ha gyó, hús ha gyó, En ge met itt ha -
gyó!”

Kö szön tõk
A far san gi kö szön tõk több nyi re gyer -

me kek ado mány gyûj tõ szo ká sa. Ál ta lá -
ban far sang utol só nap ja i ban jár tak ház -
ról ház ra, gyak ran a kö zös szó ra ko zá sok -
ra, illetve an nak költ sé ge i re gyûj töt ték az
ado má nyo kat.

Bá lok, tánc mu lat ság ok
A far sang utol só há rom nap ján tánc -

mu lat sá got ren dez tek. A batyusbál ne vé -
ben jelzi, hogy nagy sze re pe van az evés-
ivás nak is ilyen kor. Sok fe lé szo kás  volt,
hogy az as  szo nyok kü lön mu lat sá got ren -
dez tek far sang kor. A szõ lõ he gyi pin cék -
ben mu lat tat ták az idõt ének kel, tánc cal
evéssel, ivással. Fér fi ak is be té ved het tek,
de pl. Ka lo ta sze gen nem en ged ték be
õket. A far san gi bá lok nak el sõ sor ban a
pár vá lasz tás ban volt je len tõs sze re pük, a
lá nyok  ilyen kor ad tak bok ré tát a le gé -

nyek nek, akik ki tûz ték azt a ka lap juk ra.
A far sang a ta vasz vá rás õsi öröm ün ne -

pe. A nagy evésekkel, ivásokkal a ter mé -
sze tet is ha son ló bõ ség re kí ván ták kész -
tet ni. A far sang utol só nap ján hús ha gyó
ked den még le het hús az asz ta lon, de
ham va zó szer dán már el kez dõ dik a böjt,
egé szen hús vé tig.
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2007. de cem ber 15-én egy -
na pos év zá ró tá bor volt a
Kisbábolna Lo vas Klub ban.
A hi deg idõ el le né re a részt -
ve võ gye re kek – köz tük a lá -
nya im is - tö ret len lel ke se -
dés sel ér kez tek meg reg gel 9-
re. 

Dél elõtt is tál lót ta ka rí tot -
tak, ló szer szá mot tisz tí tot tak,
majd a lo va kat is tisz tá ra ke -
fél ték, fé sül ték, pa tá ju kat ki -
ka par ták, le ápol ták. A gye re -
kek öröm mel vég zik a ló ápo -
lást, hisz ösz tö nö sen ér zik,
hogy így ki ala kul köz tük és a
cso dá la tos ál lat kö zött a fi zi -
kai és a lel ki kap cso lat. Ez -
után fel szer szá moz ták a lo va -
kat és min den ki ló ra ül he tett.
Ki-ki a tu dá sá nak meg fe le lõ
szin ten lo va gol ha tott, edzõi
fel ügye let mel lett. A sza bad -
le ve gõn vég zett test moz gás
után, a ki pi rult ar cú gye re kek
ebé del ni men tek. 

Dél után ki pró bál hat ták a
lovastornát (volt ige-t) elõ -
ször mû lo von, az tán lo von is.
A volt ige nagy ha tás sal van a
gye re kek tes ti és lel ki fej lõ -
dé sé re. Nö ve li a ki tar tást, az
aka rat erõt, az ön bi zal mat, a
bá tor sá got. Erõ sí ti az iz mo -
kat, fej lesz ti a moz gás ko or di -

ná ci ót és az ütem ér zé ket, ja -
vít ja az egyen súly ér zé ket és a
test tar tást. Fej lesz ti a cso por -
tos kap cso la tok ki ala kí tá sá -
hoz szük sé ges tu laj don sá go -
kat. Szak em be rek sze rint, a
lo vag lást lovastornával kell
kez de ni. Jó volt néz ni, hogy a
gye re kek men  nyi re él vez ték
a cso por tos fog lal ko zást! Di -
csér ték tár sa i kat, de se gí tet -
tek is egy más nak ki ja ví ta ni a
hi bás moz du la to kat. 

Ki csit ki pi hen ték ma gu kat
a gye re kek, ez alatt a lo var dát
a szer ve zõk be ren dez ték a
kö vet ke zõ prog ram hoz. Két
csa pat lo vas-sor ver se nyen
mér het te ös  sze ügyes sé gét és
gyor sa sá gát. Elõ ször krump -
lit kel lett ös  sze szed ni, majd
szla lom kö vet ke zett, ter mé -
sze te sen mind ezt ló há ton. A
ver seny után min den ki nek
jó le sett a sza lon cu kor. Zá rás -
ként a fel nõt tek két csa pa ta
is meg mér kõ zött. A gye re kek
har sá nyan biz tat ták a ver -
seny zõ ket, akik fel lel ke sül ve,
még gyor sabb iram ra sar kall -
ták lo va i kat. Já té ko san, vi dá -
man ért vé get a nap.

Ma nap ság sok szor el fe lejt -
jük, hogy gyer me künk egész -
sé ges fej lõ dé sé hez el en ged -
he tet le nül szük sé ges a moz -

gás, a kor tár sak kal va ló kö -
zös já ték. Az ál la tok kal va ló
fog lal ko zás al kal maz ko dás ra,
szol gá lat ra, fe gye lem re és ki -
tar tás ra ta nít. A ló cso dá la -
tos, misz ti kus te remt mény,
ugyan ak kor bi zal mas ba rát,
együtt mû kö dõ társ. A cso -
por tos lo vag lás jel lem for má -

ló ha tá sa vi tat ha tat lan, mind -
amel lett rend kí vül von zó a
gye re kek szá má ra.

Kö szö nöm a szer ve zõk -
nek, az edzõk nek és min den
se gí tõ nek, hogy a gye re kek -
nek ilyen él mény ben le he tett
ré sze!

Suhayda M.

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

JANUÁR
6-án  vasárnap 10.15 órától szentmise 

Vízkereszt
13-án  vasárnap 10.15 órától szentmise

Urunk megkeresztelkedése
20-án  vasárnap 10.15 órától szentmise

évközi 2. vasárnap
27-én  vasárnap 10.15 órától szentmise

évközi 3. vasárnap
Február

3-án 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.

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 he lyes meg fej tõk kö zött a kisorsolt aján dé ko kat a Foxbit Kft. (Suhayda And rás) aján -
lotta fel. A SUDOKU feladványok közlését lapunkban egyelõre szüneteltetjük. (A Szerk.)

Poéndoku -
wordoku rejtett

üzenettel
2007. de cem ber ha vi 

BE KÜL DEN DÕ fel ad vány
megfejtése

A kérdés: Do nald H. McGannon
gon do la ta a ve ze tés rõl: ,,A ve ze tés cse -
lek vést je lent, nem ...". A gon do lat be -
fe je zõ ré sze a já ték táb la szür ke cel lá i -
ban ol vas ha tó.

A megoldás: ,,…pozíciót."

Korlátlan ADSL már bruttó 4.590,- Ft-tól!

Lovastábor Kisbábolnán

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 felad-
ványokat, valamint beküldhetõ feladatokat is adott, melyekkel értékes jutalmakat lehetett nyerni a FOXBIT
Kft., mint a játék támogatójának felajánlásaiból.
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A 16. BÁ BOL NAI SAKK FESZ TI VÁL

VER SENY KI ÍRÁ SA
Cél ja: Me gyénk ama tõr sak ko zó i nak kí vá nunk dí ja zott ver seny -
zé si és ta lál ko zá si le he tõ sé get biz to sí ta ni.
Idõ pont: 2008. ja nu ár 26-án 8 óra kor (re giszt rá lás 7 órá tól)
Hely szín: Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la
Ne ve zés idõ pontja: 2008. ja nu ár 24-ig
Ne ve zé si díj: egy sé ge sen 200,- Ft/fõ, amit a hely szí nen kell fi zet -
ni.
Szük ség ese tén szám lát tu dunk ad ni.
Ne ve zé si cím: Bierbauer Im re, 2943. Bá bol na, Tol di M. u. 24.
Nap köz ben a 34/369-220-as te le fon szá mon, vagy fa xon a 34/568-
154-es szá mon. Es te 34/369-710 vagy 70/520-4323 szá mon.
Az AMA TÕR fo gal ma: 1900 ér ték szám alat ti sak ko zók.
Fi gye lem! A me gyei csa pat baj nok ság ban, vagy an nál ma ga sabb
osz tály ban ver seny zõ di á kok a fel nõt tek kö zött, vagy a RA PID
ver se nyen in dul hat nak ér ték szám tól füg gõ en.
KA TE GÓ RI ÁK:
1. Al sós lá nyok
2. Al sós fi úk
Az 1-2. ka te gó ri á ban a 4. osz tá lyos nál nem idõ sebb lá nyok és fi -
úk in dul hat nak, akik még nem ját szot tak or szá gos dön tõ ben, il -
let ve lásd még az ama tõr fo gal mát.
3. Fel sõs lá nyok
4. Fel sõs fi úk
A 3-4. ka te gó ri á ban a 8. osz tá lyos nál nem idõ sebb lá nyok és fi -
úk ne vez het nek, akik még nem ját szot tak or szá gos dön tõ ben, il -
let ve lásd még az ama tõr fo gal mát.
5. Kö zép is ko lás lá nyok
6. Kö zép is ko lás fi úk
Az 5-6. ka te gó ri á ban a 13. osz tá lyos nál nem idõ sebb fi a ta lok, és
lásd még az ama tõr fo gal mát.
7. Fel nõt tek az 1900 ér ték szám alat ti sak ko zók.
8. Nyug dí ja sok 1900 ér ték szám alatt
9. For tu na
10. Ko má rom-Esz ter gom me gye nyílt Ra pid baj nok sá ga, mely -
ben bár ki in dul hat, aki nek a me gyé ben já ték en ge dé lye van.
Dí ja zás:
A ka te gó ri ák 1-3. he lye zett jei tárgy ju ta lom ban ré sze sül nek.
Ok le ve lek is nyer he tõk.
Kü lön dí jak ki adá sá ra is le he tõ ség nyí lik.
A dí jak részt ve võk tõl füg gõ en vál toz nak.
A ver senyt vé gig ját szók kö zött az ered mény tõl füg get le nül aján -
dé ko kat sor so lunk ki.
Já ték idõ és ver seny for ma:
Ál ta lá ban sváj ci rend szer ben gon dol ko dunk, 2x15 perc já ték idõ -
vel.
Tisz te let tel ké rem a csa pa to kat, hogy két in du lón ként egy sakk-
kész le tet és órát hoz za nak ma guk kal!
A ne ve zés és ver seny kez dés idõ pont ját szí ves ked je nek pon to san
be tar ta ni!
Bü fé a hely szí nen üze mel.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk.

BÁ BOL NA I AK NAK GYA KOR LÁ SI LE HE TÕ SÉ GET
BIZ TO SÍ TUNK MIN DEN KED DEN ÉS CSÜ TÖR TÖ KÖN

AZ ÁL TA LÁ NOS IS KO LÁ BAN.

Bierbauer Im re
szer ve zõ

Az NB III-as fel nõtt és tar ta -
lék baj nok sá gok õszi for du lói
de cem ber 8-án vé get ér tek. 

A Bá bol na SE NB III-as te -
ke csa pa ta a má so dik hely rõl
vár ja a 2008-as sze zont. 

Ez a he lye zés több mint di -
csé re tes tel je sít mény, ki vált -
képp a leg ne he zebb cso port -
ban. A csa pat a baj nok ság elõtt
a biz tos bent ma ra dást, de leg -
alább a leg jobb nyolc ba ke rü lést
tûz te ki cé lul., ami az õszi ered -
mé nyek tu da tá ban el ér he tõ kö -
zel ség be ke rült. A csa pat egy ki -
sebb hul lám völ gyet ki vé ve ki -
egyen sú lyo zott tel je sít ményt
nyúj tott. Ha zai mér le günk 3
gyõ ze lem, 1 dön tet len és 1 ve re -

ség, ide gen ben 4 gyõ ze lem és 2
ve re ség. Ta vas  szal ha son ló tel je -
sít mén  nyel akár me ré szebb ál -
mo kat is szö vö get het nénk. 

Tar ta lék csa pa tunk az NB I-
es Gyõrhõ és Gyõ ri Komszol
tar ta lék jai mö gött az igen elõ -
ke lõ har ma dik he lyen zár ta a
sze zont. Ta vas  szal a tar ta lé kok -
nál a do bo gós hely meg tar tá sa
nem el ér he tet len fel adat. 

Min dent ös  sze vet ve si ke res
esz ten dõ van te ke csa pa tunk
mö gött. 

A Te ke csa pat min den já té ko -
sa si ke rek ben gaz dag, Bol dog új
évet kí ván min den bá bol nai
spor to ló nak és la kos nak. 

Üdvözlettel: Torma József

TEKE - TEKE - TEKE

De cem ber hó nap ban a te ke -
szak osz tály ve ze té se te het ség ku -
ta tó ak ci ót szer ve zett ál ta lá nos is -
ko lá sok szá má ra. Amint azt
Skuba Ist ván szak osz tály ve ze tõ
la punk szá má ra el mond ta, a te -
ke sport ál lan dó után pót lás prob -
lé mák kal küzd nemcsak Bá bol -
nán, ha nem má sutt is. Õk úgy
gon dol ták, tesz nek is azért, hogy
a ser dü lõ és if jú sá gi ko rú gye re -
kek meg is mer jék, eset leg meg -
sze res sék ezt a sport ágat. Fel vet -
ték a kap cso la tot az ál ta lá nos is -
ko lá val, mely nek kö vet kez té ben
rend ha gyó test ne ve lés órák ke re -
té ben – meg fe le lõ szak mai se gít -
ség gel – a he te dik-nyol ca dik osz -
tá lyos ta nu lók a te ke pá lyán is -
mer ked het tek e sport ág rej tel me -
i vel. Aki ked vet kap ah hoz, hogy
meg ta nul ja, majd ver seny sze rû en
ûz ze a te ké zést, an nak ter mé sze -
te sen rend sze res edzés le he tõ sé -
get, ké sõbb pe dig az il le tõ te het -
sé gé hez és tu dá sá hoz mér ten ver -
seny zé si le he tõ sé get biz to sí ta nak.
A szak osz tály ve ze tõ ki emel te,

hogy két év vel ez elõtt egy ilyen
ak ci ót kö ve tõ en iga zolt az együt -
tes hez Kör men di Im re, aki az óta
az if jú sá gi csa pat ki emel ke dõ tel -
je sít ményt nyúj tó já té ko sa.

Je len leg a te ke baj nok sá gok -
ban is té li szü ne tet tar ta nak, de
ez nem je len ti azt, hogy a te ké -
zõk szá má ra meg áll az élet. Kü -
lön bö zõ ku pá kat szer vez nek,
mely le he tõ sé get biz to sít a ver -
seny zõk nek, hogy egyé ni tel je sít -
mé nyü ket ki dom bo rít sák. Egy
ilyen vá ro si ku pát ren de zett a
gyõ ri te ke szö vet ség Bá bol nán
de cem ber 15-én ser dü lõ és if jú -
sá gi ko rú te ké zõk ré szé re, me -
lyen ter mé sze te sen ha zai ver -
seny zõk is kép vi sel tet ték ma gu -
kat. Kör men di Im re a ser dü lõk
kö zött el sõ he lyen vég zett, az
össze tett ver seny ben pe dig har -
ma dik lett, ami rend kí vül szép
tel je sít mény. Má sik két já té ko -
sunk – Skuba Zol tán és
Szeimann Ist ván -, is jól ver seny -
zett, õk a kö zép me zõny ben vé -
gez tek.
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Múlt ha vi lap szá munk ban egész
ol da las cikk je lent meg fel nõtt lab da -
rú gó csa pa tunk ed di gi sze rep lé sé rõl.
Az írás vé gén ígé re tet tet tem, hogy az
ál ta lunk ta lán kis sé el ha nya golt if jú -
sá gi csa pat há za tá já ról is tu dó sí tok.
Ezért el lá to gat tam az új év el sõ edzé -
sé re a sport csar nok ba, ahol Blaesius
Ede edzõ vel ös  sze gez tük a baj nok ság
õszi sze zon ját.

Elöl já ró ban an  nyit ér de mes meg -
je gyez ni, hogy ma nap ság nem köny  -
nyû rá ven ni a fi a ta lo kat a rend sze res
és igé nyes spor to lás ra. Az if jú ság –
tisz te let a ki vé tel nek - ne he zen tû ri a
rend sze res edzé se ket, ahol fon tos a
fe gye lem, és az edzõ sza va. A több ség
saj nos ha mar fel ad ja, in kább az élet
ké nyel me sebb ré szét vá laszt ja. Bá -
bol nán is csak az iga zán el szán tak
jár nak hó ban, sár ban, ká ni ku lá ban
edzé sek re, egy re ke ve sebb fi a tal nak
je lent ki hí vást a lab da rú gó pá lyák
nyúj tot ta küz de lem. 

Az új év el sõ edzé se még a Szil -
vesz ter je gyé ben te lik a BSE ifi csa -
pa tá nál. Azok jöt tek fo ciz ni, akik va -
ló ban na gyon sze re tik mû vel ni ezt a
spor tot. Egyik ol da lon Greiner apu ka
a há ló õr, má sik ol da lon pe dig az
edzõ. Ki csit ki ve szem a kön  nyed já -
ték ból Blaesisus Edét, hogy pár per -
cet be szél ges sünk. El sõ ként a baj -

nok ság õszi sze zon já ról kér dez tem,
ar ról, mi ként si ke rült a meg le he tõ -
sen gyen ge kez dést kö ve tõ en né mi -
képp fel zár kóz ni a me zõny kö ze pe
fe lé.

Az ifisták edzõ je sze rint az iga zán
kri ti kus idõ szak in kább ta vas  szal
volt, az õszi kez dés kor már lát szott,
hogy ala kul a tár sa ság. En nek el le -
né re az el sõ há rom for du ló sú lyos
ve re sé ge ket ho zott, bár a me zõny
leg jobb jai vol tak az el len fe lek. 

Az el sõ mér kõ zés mind járt 17 gó -
los meg sem mi sí tõ ve re ség gel zá rult
az Esz ter gom el len, mely után nyil -
ván nem volt kön  nyû lel ket ön te ni a
tár sa ság ba. A Környe el len már si ke -
rült gólt is sze rez ni, bár ez a mér kõ -
zés is ve re ség gel vég zõ dött, majd
ide ha za a Zsámbéktól is ve re sé get
szen ved tünk, de itt is si ke rült egy
gólt sze rez ni. Táton gyõ ze lem mel zá -
rult a meccs, majd is mét le súj tó, 10
gó los ve re ség kö vet ke zett a Ko má -
rom együt te sé tõl. A Na szály tól ki kap -
tunk, Kecs ké den dön tet lent si ke rült
ki har col ni, majd Etén is mét gyõz -
tünk. Ta ta bá nyán újabb ve re ség,
majd a To kod tól és a Bajóttól is ki -
kap tunk, vi szont 7 : 1-re ver tük a
lábatlaniakat, és 3 : 1-re a Piliscsév
együt te sét. Az utol só for du lót már el -
ha lasz tot ták, ak kor a Nagyigmánd el -

len lép tünk vol na pá lyá ra, akik je -
len leg a ta bel la se reg haj tói gyõ ze lem
nél kül, õket ta vas  szal sze ret nénk
„meg ver ni”. Ez a baj nok ság ed di gi
sza ka szá nak rö vid tör té ne te, mely -
bõl ki tû nik a csa pat hul lám zó sze -
rep lé se, még is lát szik az az el szánt -
ság, mel  lyel si ke rült az utol só hely -
rõl a je len le gi ti zen ket te dik hely re
fel küz de ni a csa pa tot, és van re mény
a si ke res foly ta tás ra.

Blaisius Ede be szél ge té sünk so -
rán ki emel te, hogy a hul lám zó sze -
rep lés fõ oka a nem meg fe le lõ
edzés mun ka. A mér kõ zé sek al kal -
má val ös  sze jön ugyan a csa pat, vi -
szont az edzé sek lá to ga tott sá ga kri ti -
kán alu li. Mi vel a lab da rú gás csa pat -
já ték, csak úgy tud na össz hang ban
ját sza ni az együt tes, ha az edzé sek
so rán rend sze re sen együtt fo ciz nak,
ös  sze szok nak. Te té zi a prob lé má kat,

hogy a te het sé ge sebb gye re ke ket a
na gyobb vá ro si egye sü le tek ma guk -
hoz csá bít ják, így õk ele ve nem erõ -
sít he tik a he lyi gár dát. 

En nek el le né re az ifi csa pat edzõ -
je nem bo rú lá tó. Úgy gon dol ja, hogy
ta vas  szal is olyan együt tes sel sze ret -
ne pá lyá ra lép ni, mely túl nyo mó
részt bá bol nai fi a ta lok ból áll ös  sze.
Je len leg a sport csar nok ban edze nek,
mely amo lyan „szin ten tar tás”, ar ra
szol gál, hogy fo lya ma to san rúg ják a
lab dát, rend sze re sen együtt le gye -
nek, játs  szák ezt a já té kot. 

A baj nok ság ta va szi sze zon já ra
nagy cé lo kat nem tûz tek ki. Az edzõ
sze rint az len ne fon tos, ha az õszi
mér kõ zé sek hez ké pest úgy négy
meccsel töb bet tud ná nak meg nyer -
ni, mely fo cis tá it job ban mo ti vál ná,
mely a csa pat lel ke se dé sét és egy sé -
gét nö vel het né.

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 legkülönlege-
sebb nevekkel kifejezve kreativitásukat.

Öt fordulót követõen már kialakulóban vannak az
erõviszonyok. 

Az 1. forduló:
T.Kopiker-Bábolna–Házi Tej-Szõny 5:6
Öregfiúk-Bábolna–Csém 5:4
Régi Csibészek-Komárom–Rózsaszín Lódobogás-Ács 8:4
Másnapos Banda-Kocs–Törpe SC-Ács 3:6
Márkaszervíz-Bábolna–Gépállat-Kocs 2:2
Gall-Vill-Bábolna–Liget Büfé-Szend 3:8

A 2. forduló (2007. 12. 09.):
Rózsaszín Lódobogás-Ács–Márkaszerviz-Bábolna 0:4
Gépállat-Kocs–Kopiker-Bábolna 3:0
Törpe SC-Ács–Régi Csibészek-Komárom 7:2
Csém–Gall-Vill-Bábolna 6:1
Liget Büfé-Szend–Szûzoltók-Bábolna 1:3
Házi Tej-Szõny–Öregfiúk-Bábolna 2:7

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 1:1
Márkaszerviz-Bábolna–Törpe SC-Ács 8:2
Régi Csibészek-Komárom–T.Kopiker-Bábolna 1:5
Rózsaszín Lódobogás-Ács–Szûzoltók-Bábolna 2:3
Csém–Liget Büfé-Szend 3:1
Házi Tej-Szõny–Másnapos Banda-Kocs 6:5

5. Forduló: 2008. január 06. 

Másnapos Banda-Kocs–Gépállat-Kocs 2:2
Gall-Vill-Bábolna–Rózsaszín Lódobogás-Ács 3:0
Öregfiúk-Bábolna–Régi Csibészek-Komárom 1:6
Törpe Sc-Ács–Csém 2:7
Liget Büfé-Szend–Házi Tej-Szõny 7:4
Szûzoltók-Bábolna–Márkaszervíz-Bábolna 2:4

Az 5. forduló után a bajnokság állása:

Mérk. Pont Gólarány
1. Márkaszervíz-Bábolna 5 13 30:6
2. Csém 5 12 27:9
3. Törpe SC-Ács 5 9 24:24
4. Gépállat-Kocs 5 7 8:5
5. Szûzoltók-Bábolna 4 7 12:11
6. Öregfiúk-Bábolna 4 7 12:12
7. Házi Tej-Szõny 5 7 22:28
8. T.Kopiker-Bábolna 4 6 14:12
9. Liget Büfé-Szend 5 6 21:20

10. Régi Csibészek-Komárom 5 6 17:28
11. Gall-Vill-Bábolna 4 4 8:15
12. Másnapos Banda-Kocs 5 1 10:21
13. Rózsaszín Lódobogás-Ács 5 0 8:22

Legjobb góllövõk: Ollé I.: 13 gól (Márkaszervíz-
Bábolna), Száraz J. 8 gól (Öregfiúk-Bábolna), Horváth
B. 8 gól (Házi Tej-Szõny), Kiss L. 8 gól (Liget Büfé-
Szend).

A Rózsaszín Lódobogás Ács csapata nem jelent
meg, a 3 pontot autómatikusan a Gall-Vill Bábolna
csapata kapta.
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Hullámzó õszi teljesítmény, reményteli tavaszi fordulók

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)
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E té má ról nem ki sebb em ber adott
tá jé koz ta tást, mint Bozsik Pé ter volt
szö vet sé gi ka pi tány. A ,,Bástya’’ ét te -
rem ben 2007. de cem ber 17-én es te 18
óra kor hang zott el ez a tá jé koz ta tás,
nem mond ha tó, hogy túl nagy kö zön ség
elõtt. Fér fi ak, nõk, fi a ta lok és idõ seb bek
ve gye sen, vol tunk vagy har min can.

Nagy Lász ló meg nyi tó ja után dr. Hor -
váth Klá ra pol gár mes ter as  szony kö szön -
töt te a részt ve võ ket és ter mé sze te sen a
ven dé get, Bozsik Pé tert is. Ezt kö ve tõ en
Bozsik Pé te ré volt a szó. Õ elõ ször az
édes ap já ról be szélt. El mon dot ta, hogy ez

a vi lág szer te is mert lab da rú gó oda ha za
és a min den na pi élet ben na gyon egy sze -
rû em ber volt. Nem sze ret te a nagy zo -
lást, vi szont a pá lyán õ volt az úr. Nem
vé let len, hogy a csa pa tá ban, a Kis pest -
ben, majd a Hon véd ben, sõt a ma gyar
vá lo ga tott ban is ki emel ke dõ és meg ha tá -
ro zó sze mé lyi ség volt. Õ az egyet len
olyan ma gyar lab da rú gó, aki a ma gyar
vá lo ga tott ban, több mint 100-szor, pon -
to san 101-szer sze re pelt. Ne vét az utó -
kor is õr zi. Sta di ont és más lé te sít mé -
nye ket ne vez tek el ró la. Csa lá di éle te is
ren de zett volt. Õ a fi át nem lab da rú gó -

nak szán ta. Még is az lett! Igaz, hogy nem
NB I-es és nem vá lo ga tott, de mint jó ké -
pes sé gû já té kos éve kig sze re pelt Za la -
eger szeg NB II-es csa pa tá ban. Nem vé -
let len, hogy an nak ide jén ka pi tány nak is
fel kér ték. Õ vál lal ta! Saj nos az elõ re nem
lá tott okok mi att le mon dott. A lab da rú -
gást azon ban most is sze re ti. Je len leg
Szom bat he lyen te vé keny ke dik. A je len le -
gi ma gyar lab da rú gás ról el mond hat ja,
hogy hely ze te el szo mo rí tó. Mu tat ja ezt a
Moldova el le ni 3:0-s ve re ség és a se lej te -
zõ kön el ért 6. he lye zés. Kü lön bö zõ prob -
lé mák kö zül ki emel ked nek az anya gi

gon dok. Ezek mi att a te het sé ges fi a ta lok
nagy ré sze kül föld re tá vo zik. Ter mé sze -
te sen mind ezen ne héz sé gek és prob lé -
mák egy jó ve ze tés sel meg old ha tó ak.
Elõ adá sá hoz több hoz zá szó lás hang zott
el. A hoz zá szó lók lab da rú gá sunk mai
hely ze tét bí rál ták. 

A ös  sze jö ve tel vé gén sor so lás ra ke -
rült sor. Ugyan is ko ráb ban az ital vá sár -
lók egy-egy sors je gyet kap tak. A sor so lás
ke re té ben új lab da rú gó fel sze re lé sek ta -
lál tak gaz dá ra. Ta lán a leg ér té ke sebb ki -
sor solt tárgy egy fut ball-lab da volt, ezt
Bú za Gé za nyer te. Sza kács Fe renc

BÁBOLNAI FÓRUM
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A nagy ér dek lõ dés re va ló te kin tet -
tel idén új ra meg ren de zés re ke rült
Bá bol na Vá ros Ön kor mány za tá nak
szer ve zé sé ben a Szil vesz ter Ku pa. A
Ku pa 2007. de cem ber 30-án (va sár -
nap) 14:00 órai kez det tel in dult út já -
ra. A küz del mek két cso port ban zaj -
lot tak, 2x15 per ces já ték idõ vel (fu tó
órá val). Ne ve zés el le né ben min den
csa pat pezs gõt és virs lit ka pott. Le he -
tõ ség volt tom bo la vá sár lá sá ra is,
mert a szer ve zõk a tá mo ga tók se gít sé -
gé vel ér té kes ju tal ma kat és tom bo la
nye re mé nye ket sor sol hat tak ki. A fõ -

díj idén is meg le pe tés volt! Egy sült,
új évi ma lac sa lá ta tá lon.

A ren dez vény a ké sõ es ti/ko ra reg -
ge li órák ban fe je zõ dött be. A ku pa
szín vo na lát je lez te, hogy a ta va lyi baj -
nok Somebody-Juno Ho tel csa pa ta
idén még a dön tõ be sem ju tott be.

A jó han gu lat ról a lab da rú gás va rá -
zsa, az egész éj jel nyit va tar tó bü fé és
a jó han gu la tú ze ne gon dos ko dott.

A kö vet ke zõ ered mé nyek szü let -
tek:

Legjobb Kapus: Barassó Zsolt
(Hasszán Tata)

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 birtokol-
hatja 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

Pezsgõs Szilveszter
Kupa Bábolnán!

Tájékoztató a mai magyar labdarúgás helyzetérõl

A maratoni torna elsõ helyezettje, a Langyi Banda csapata



2007. de cem ber 1-jén óvo -
dá sok vet ték bir to kuk ba a Vá -
ro si Sport csar no kot. El sõ al ka -
lom mal ren dez ték meg te le pü -
lé sün kön a Ovis Mi ku lás Fo ci
Ku pát. A ren dez vé nyen négy
csa pat, Ta ta bá nya, Kis bér,
Kecs kéd és Bá bol na ap ró já té -
ko sai mér ték ös  sze tu dá su kat.

A kez de mé nye zés rõl Nagy
Lász lót, a bá bol nai után pót lás
fo cis ták edzõ jét kér dez tük:
„Mi nél ko ráb ban sze re tik meg,
il let ve kez dik el a gye re kek a
lab da rú gást, an nál elõbb kap -
nak ked vet a töb bi ek is hoz zá.
Ami kor Bá bol ná ra ke rül tem és
tá jé ko zód tam az után pót lás
hely ze té rõl, meg döb ben ve ta -
pasz tal tam, hogy ez a kor osz -
tály nincs fog lal koz tat va. Gon -

dol tam egyet és az óvo da ve ze -
tõ jé vel és a szü lõk kel meg be -
szél ve, kö zö sen jöt tünk rá ar ra,
hogy igen is van rá igény. Ti zen -
két gyer mek kel dol go zunk ok -
tó ber óta, he ti egy al ka lom mal
pén te ken ként. Nincs szó ar ról,
hogy kü lön bö zõ tak ti kai dol -
gok kal bom báz zuk a gye re ke -
ket, ha nem azt a szót, hogy
meg sze ret tet ni há rom szor alá -
húz nám. Eb ben a kor osz tály -
ban kell meg sze ret tet ni a
sport ágat a gyer me kek kel,
ugyan is aki bõl nem vá lik fut -
bal lis ta, az en nek a sport ág nak
le het a szur ko ló ja, vagy eset leg
tá mo ga tó ja a jö võ ben.” Mint
meg tud tuk, a szer ve zés ben
igen so kat se gí tett Szil ágyi Ág -
nes, „aki nek na gyon so kat kö -

szön he tünk. Si ke rült egy olyan
tor nát ös  sze hoz ni, hogy a gye -
re kek él vez ték, a szü lõk jó vé -
le mén  nyel vol tak és re mél jük,
hogy a jö võ ben is foly tat ni tud -
juk ezt a kez de mé nye zést. Ter -
vez zük, hogy egy na gyobb vo -
lu me nû és lét szá mú tor nát ren -
dez zünk a gye re kek nek. Igaz,
hogy mi a ne gye di kek let tünk
négy csa pat ból, én még is azt
ve szem ész re, hogy van több
olyan ki vé te les te het ség gel
meg ál dott gyer mek, akik sok ra
vi he tik a ké sõb bi ek ben.” A kü -
lön dí jak kö zül a leg tech ni ká -
sabb já té kos nak já ró el is me -
rést Bors Ben ce ve het te át.

A díj ki osz tást kö ve tõ en a
Mi ku lás is meg lá to gat ta az ap -
ró fo cis tá kat. Mind egyi kük ka -
pott tõ le aján dé kot, sõt a bá -
bol nai csa pat nak a ta ta bá nyai
Galla - Te her Kft. és a gyõ ri
Vígh Gusz táv-fé le Sport szer -
bolt ve le kül dött el egy-egy
gar ni tú ra mezt. A nap vé gén

min den  já té kos aján dé kok kal
és él mé nyek kel gaz da gon tér -
he tett ha za.

T.S.
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BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Török Sándor

Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária

Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Készült:
Misztótfalusi Kft. nyomdaüzemében

Ovisok a pályán
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A kecskédi csapat

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 Tatabánya együttese

A kisbéri gárda


