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Félévi vizsgák a zeneiskolában
(Tudósításunk a 3. oldalon) Ja nu ár 12-én meg kezd te

mun ká ját a múlt év de cem be -
ré ben meg vá lasz tott Gyer -
mek- és If jú sá gi Ön kor mány -
zat tes tü le te. ,,A bá bol nai
GYÖK 1995-ben ala kult, az
or szág ban ti zen ne gye dik ként.
Ez so ká ig na gyon jól mû kö -
dött. Né hány éve ez hát tér be

szo rult, de sze ret nénk, ha a
jö võ ben ugyan olyan jól tud na
mû köd ni, mint a kez de tek kor.
Na gyon fon tos nak tart juk,
hogy to vább ra is le gyen egy
ilyen szer ve zet Bá bol nán.” -
tud tuk meg Len gyel Dá ni el -
tõl.
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Ja nu ár 5-én az Ölbõi tó nál ta lál ha tó
Csü lök  csár dá ban tar tot ta szo ká sos év
ele ji gyû lé sét az Öl bõ-ta vi Hor gász egye -
sü let. Néz zük most meg, ho gyan ér té -
kel te a múlt évet, és mi lyen dön té se ket
ho zott az egye sü let a 2008-as év re vo -
nat ko zó an.

„A ta va lyi év ben 96 má zsa ha lat te le -
pí tet tünk ve gye sen. Eb ben volt amur,
ponty, pik ke lyes ponty, és tü kör ponty is.
A le adott fo gá si nap lók ból az is ki de rül,
hogy az egye sü le tei ta gok elé ge det tek le -
het nek, hi szen az éves 30 hal/fõs át la -
got min den ki ki hor gász ta. – mond ta a
múlt évet ér té kel ve az Ölbõ-tavi Hor -
gász egye sü let el nö ke, Ba logh Ist ván.

A törzs tag ok ra ki rótt évi 30 ezer fo -
rin tos tag díj to vább ra is meg ma rad.
Több tag dí jat csak az új ta gok nak kell fi -
zet ni ük. A 2008-ban be lé põk nek évi 50
ezer fo rint lesz a tag dí juk. Terv ben van
azon ban az is, hogy az Ölbõ-tavi Hor -
gász egye sü let a di á kok ré szé re ked vez -
mé nyes dí ja kat szab majd meg. A je len -

le gi törzs tag ság egyéb ként 160 fõt tesz
ki. Ba logh Ist ván sze rint a tó vi zé nek
mi nõ sé ge és a kör nye ze ti adott sá gok le -
he tõ vé te nnék, akár 40-50 új hor gász
fel vé te lét is az egyesületbe.

A na pi je gyek el adá sa ta valy ös  sze sen
több mint egy mil lió fo rint nye re sé get
ho zott az Öl bõ-ta vi Hor gász egye sü let -
nek. Ez per sze azt is jól tük rö zi, hogy
nem csak a kör nyék be li ek jön nek az
Ölbõi tó ra hor gász ni és kem pin gez ni,
ha nem az or szág min den tá já ról ér kez -
nek spor tol ni, vagy pi hen ni vá gyók.

„Az Öl bõ-ta vi Hor gász egye sü let a
fenn ál lá sa óta a Bá bol nai Ön kor mány -
zat tá mo ga tá sa mel let, ed dig min den
év ben nyert va la mi lyen pá lyá za tot. Nem
volt ez ta valy sem más hogy, és idén is
meg pró bá lunk nem csak hal te le pí tés re,
ha nem kör nye zet vé de lem re szánt pénzt
is nyer ni” - mond ta Ba logh Ist ván.

A mos ta ni gyû lés úgy ha tá ro zott,
hogy 3 fõ pénz ügyi bi zott sá gi tag fog
mû köd ni az egye sü let ben, akik rend -

sze re sen el len õr zik a köny ve lést. A
pénz ügyi bi zott ság há rom tag ja mel lett
azon ban bár ki nek, aki tag ság gal ren del -
ke zik le he tõ sé ge van a köny ve lés be és
más pénz ügyi hely zet re vo nat ko zó do -
ku men tum ba be te kin te ni.

A fegyelmi bizottság elnökének
tájékoztatása szerint a horgászgyûlés
egyik tagját kizárták az egyesületbõl. A
kizárt horgász viselkedése ugyanis ron-
totta a szervezet renoméját, sõt a
vezetõségi tagokat is megfenyegette.

Per sze mint min dig, most is vol tak
ki sebb vi ták bi zo nyos kér dé sek ben.
Néz zük most az egyik ilyen té mát. A
hor gász egye sü le tek re ér vé nyes or szá gos
irány el vek sze rint a na pi jeg  gyel hor gá -
szók egy na pon ma xi mum két, az egye -
sü let törzs tag jai pe dig ma xi mum há -
rom ne mes ha lat, utá na vi szont már
csak nem ne mes ha lat fog hat nak. A vi -
ta azon volt, hogy a ne mes ha lak ki fo gá -
sa után, le hes sen-e nem ne mes pél dá -
nyo kat hor gász ni, vagy a ket tõ, il let ve

há rom ne mes hal ki fo gá sa után az nap
már ne le hes sen to vább hor gász ni. A
hor gász gyû lés vé gül az or szá gos irány el -
vet fo gad ta el, amely al ap ján a fent em -
lí tett ne mes hal szá mon túl még ha tá ro -
zat lan men  nyi sé gû nem ne mes pél dány
hor gá sza tá ra nyújt le he tõ sé get ugyan -
azon a na pon.

Ta valy prob lé ma volt az egyik éj sza -
kai hor gá szat mi att, amely bõl rend õr sé -
gi ügy ke re ke dett, ezért 2007-ben az
Ölbõi tavon ti los volt az éj sza kai hor gá -
szat. Idén azon ban, le he tõ ség van az éj -
je li hal fo gás ra is.

Új hal fajt is sze ret ne te le pí te ni az
Ölbõi tó ba a hor gász egye sü let, amely, az
af ri kai har csa név re hall gat. Ezt a faj tát
csak 18 fo kos víz hõ mér sék let után le -
het te le pí te ni és ké sõ õszig le is kell ha -
lász ni, hi szen az af ri kai har csa nem bír -
ja a hi de get. A tag ság az új hal faj kü lön -
le ges hõ mér sék le ti igé nye it is fi gye lem -
be vé ve 5 má zsa te le pí té sét sza vaz ta
meg az idei év ben, kí sér le ti jel leg gel.
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Ja nu ár 24-én újabb ki ál lí -
tás sal bõ vült az ovi ga lé ria „ki -
ál lí tó ter me” a Bá bol nai Óvo -
da eme le tén. A ki ál lí tás té má -
ja ez út tal ma gyar nép vi se le tek
vol tak, ame lye ket a bá bol nai
Cse pe re dõk Nép tánc Egye sü -
let mu ta tott be az óvo dá sok -
nak. Azok, akik a meg nyi tón
részt vet tek, me sé be búj ta tott
is me re te ket is sze rez het tek a
ki ál lí tott tár gyak ról, Tö rök
Sán dor, a Cse pe re dõk Nép -
tánc Egye sü let egyik ve ze tõ jé -
nek tol má cso lá sá ban. Az óvo -
dá sok nak szánt tör té ne tet né -
hol ének szó, majd a ne gyed
órás elõ adás vé gén egy ka -
nász tánc sza kí tot ta meg.

Somogyiné Sza ba dos Ma ri -
an na óvo da ve ze tõ ar ra a kér -
dés re, hogy most mi ért pont
né pi vi se le tek ke rül tek a ga lé -
ri á ba, a kö vet ke zõt vá la szol ta:

„Kö ze leg a far sang, a tánc, a

mu lat ság ide je, ezért úgy gon -
dol tuk, hogy most ru há kat fo -
gunk be mu tat ni. Eb ben se gí tett
ne künk a Cse pe re dõk két ve ze -
tõ je Bors Eri ka és Tö rök Sán -
dor. - kezdte az óvo da ve ze tõ. –
„Tö rök Sán dor egy me se se gít -
sé gé vel mond ta el a gye re kek -
nek, hogy a ki ál lí tott nép vi se le -
tek ha zánk me lyik táj egy sé gé re
vol tak jel lem zõ ek, vé gül pe dig
Tö rök Mar ci, - aki ta valy még
hoz zánk járt az óvo dá ba, - egy
ka nász tánc cal fe jez te be a ná -
lunk már szo ká sos ga lé ria ava -
tót. - foly tat ta Somogyiné Sza -
ba dos Ma ri ann.

Az idén egyéb ként pár év
szü net után is mét óvo dás nép -
tánc cso por tot in dí tott a Cse pe -
re dõk Egye sü le te, amely nek
pró bá in már olyan fel cse pe re -
dett nép tán co sok is se géd kez -
nek, akik va la ha szin tén kis -
gyer mek ként, a Cse pe re dõk ben

sa já tí tot ták el a nép tánc alap ja -
it. Sze ren csé re a né pi ha gyo -
mány õr zést és a nép tánc ta nu -
lást ma is sok szü lõ tart ja fon -
tos nak. Ezt jól mu tat ja, hogy a
Cse pe re dõk idén in dult, leg if -
jabb cso port ja 13 ta got szám lál,
amely ilyen pi ci gyer me kek ese -

té ben ma gas lét szám nak mond -
ha tó. Az óvo dá sok egyéb ként
he ten te egy al ka lom mal, há -
rom ne gyed órá ra gyûl nek ösz  -
sze, hogy, a nép ze ne, a nép tánc
és a né pi já té kok alap ja it sa já -
tít sák el.

Nagy At ti la Ist ván

Népi viseletek és kanásztánc az ovigaléria avatón

Horgászgyûlés



Is mét el telt egy esz ten dõ,
is mét Új évi kon cert. Mond -
hat nánk idén is a szo ká sos frá -
zist mint min den év ele jén, de
saj nos nem egé szen ha son lít
ez az év kez det a ko ráb bi ak -
hoz. Ja nu ár 5-én szom ba ton
tar tot ta szo ká sos Új évi kon -
cert jét a RIT MUS kon cert- fú -
vós ze ne kar, ko ráb bi ne vén –
hogy min den ki fel is mer je mi -
rõl van szó – a Bábolna-Ács
If jú sá gi Fú vós ze ne kar. Az ér -
de kes ség nem ez, ha nem a
hely szín. A kon cert az ácsi
kas tély nagy ter mé ben ke rült
le bo nyo lí tás ra, zsú folt né zõ tér
elõtt. A prog ram ban meg hall -
gat hat tunk iga zi ko moly ze ne -
ka ri da ra bo kat és kön  nyed, vi -
dám szá mo kat is, nagy sze rû
szó ló já té kok kal és iga zi show
ele mek kel fû sze rez ve az elõ -
adást. A kö zön ség ter mé sze -
te sen dör gõ vas taps sal ju tal -
maz ta a ze ne kar já té kát, ez zel
há lál va meg fi a tal ja ink nak
igye ke ze tü ket, ze ne sze re te tü -
ket, azt, hogy sza bad ide jük -
ben nem más ha szon ta lan idõ -
töl tést ûz nek, ha nem pró bák -
ra jár nak, gya ko rol nak hang -
szer ükön.

Más kor ezt az ese ményt
mind két te le pü lé sen meg ren -
dez ték, hi szen bá bol nai és ácsi
fi a ta lok ból, a mi fi a ink ból és
lá nya ink ból állt ös  sze a ze ne -
kar. A mi gye re ke ink mu tat -
hat ták meg tu dá su kat, te het -

sé gü ket a hoz zá tar to zók nak,
is me rõ sök nek, ba rá tok nak
vagy az egy sze rû ze ne ked ve lõ
kö zön ség nek mind két ak kor
még fa lu ban. Má ra ezek a te -
le pü lé sek vá ro sok let tek, de
saj nos más is meg vál to zott. A
bá bol nai fi a ta lok ra kí ván csi -
ak nak is át kel lett utaz ni uk
Ács ra, mert ná lunk nem szólt
idén a mu zsi ka. Nem tud juk
mi a va ló di oka an nak, hogy
ilyen szin ten meg rom lott a bá -
bol nai ön kor mány zat vi szo nya
a ze ne is ko la és a ze ne kar ve -
ze té sé vel, de nincs az a ko -
moly ok, ami mi att a bá bol nai
vá ros ve ze tés nek sza bad na há -
tat for dí ta nia sa ját gyer me ké -
nek, a ze ne kar nak. Hi szen
mint már em lí tet tem a mi gye -
re ke ink ül nek a ze ne kar so ra -
i ban, a mi gye re ke ink al kot ják
a csa pa tot, amely im már ko -
moly ze ne kar rá nõt te ki ma -
gát. Gyer me ke ink je len tik a
jö võt, a mi jö võn ket, a te le pü -
lés jö võ jét. Õk vi he tik jó hí rét
Bá bol ná nak a fel lé pé se ik so -
rán, csá bít hat nak ide ér dek lõ -
dõ ket az it te ni lát ni va lók
meg te kin té sé re, a vá ro sunk
egyik ne ve ze tes sé gé vé vál hat -
ná nak. Úgy lát szik az ácsi ve -
ze tés fel is mer te ezt, és a ma -
guk ré szé rõl min dent meg -
tesz nek, hogy se gít sék a fi a ta -
lok mun ká ját, hogy a kész
együt test sa ját juk nak érez hes -
sék. Szá mom ra ért he tet len,

hogy Bá bol na mi ért nem te szi
ezt!

Azt hi szem, nem va gyok
egye dül az zal a vé le mé nyem -
mel, hogy fi a ink, lá nya ink to -
váb bi mun ká juk hoz min den

tá mo ga tást meg ér de mel nek,
de leg alább is sok kal töb bet a
mos ta ni nál! Re mény ke dem,
hogy a kö vet ke zõ Új évi kon -
cer ten már Bá bol nán is dü bö -
rög a vas taps! T. J.
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Az idén is ja nu ár vé gén ad tak szá mot a
ze ne is ko la ta nu lói az el sõ fél év ben szer -
zett tu dá suk ról. Ez al ka lom mal a cso por -
tos tan szak ok nem nyil vá no san, ha nem
egy „há zi vizs gán” sze re pel tek, míg a ze -
né szek a meg szo kott mó don, a ze ne ta -
nár ok elõtt ját szot ták el da rab ja i kat.
Bánfi Csa ba in téz mény ve ze tõ el mon dá sa
sze rint az idén is igen ma gas szín vo nal ról
ad tak ta nú bi zony sá got a nö ven dé kek. „A
fa fú vós hang sze rek bõl fu ru lya, kla ri nét,
szaxofon és  fu vo la, va la mint zon go ra,
szin te ti zá tor, il let ve a réz fú vós hang sze -
rek bõl trom bi ta és te nor kürt, vo nós tan -
sza kon he ge dû, s vé gül, de nem utol só
sor ban ütõs tan sza kon dob hang sze re ken
vizs gáz tak a gye re kek. Évek óta be vett
gya kor lat, hogy a fél év ben vég zett mun -
ka, a tan rend hez vi szo nyí tott ha la dá suk,

szor gal muk és a vizs gán va ló sze rep lé sük
alap ján kap ják az osz tály za tot.” A vizs ga,
mint meg tud tuk, az is ko la rend szer mi att
szük sé ges, de a cél hos  szú tá vú. Hi szen,
„a ze né lés egy na gyon ös  sze tett do log.
Egy kon cent rált lel ki és fi zi kai te vé keny -
ség rõl van szó és mint olyan nak, egy na -
gyobb íve kell, hogy le gyen. Be kell osz ta -
ni fél évek be, évek be, de a cél az, hogy
mi re fel nõ nek, el jus sa nak egy olyan kész -
ség re, hogy sa ját örö mük re, il let ve má sok
örö mé re tud ja nak ze nél ni.”

A mû vé sze ti is ko lá kat a múlt év ben,
két for du ló ban mi nõ sí tet ték. Ez a vizs gá -
lat 2007. de cem be ré ben zá rult le. A bá -
bol nai ze ne is ko lát a leg ma ga sabb ka te -
gó ri á ba, a ki vá ló ra mi nõ sített in téz mé -
nyek kö zé so rol ták. Az igaz ga tó úr kö szö -
ne tét fe je zi ki mind a ta ná rok nak, mind a

gye re kek nek, va la mint a szü lõk nek, hogy
a sok mun ká val ezt az ered ményt el tud -
ták ér ni.

T. S.

Félévi vizsgák a zeneiskolában

A Ritmus koncert-fúvószenekar újévi hangversenyérõl

Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta 1996. óta – meg ala ku lá -
sát kö ve tõ év tõl – tá mo gat ja a Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la
mû kö dé sét. Az ös  szeg egy részt függ a ta nu lók lét szá má tól,
más részt az ál la mi nor ma tí vá tól. A mû vé sze ti te vé keny sé gek
ál la mi nor ma tí vá ja az évek so rán csök kent, ha son ló an az ön -
kor mány zat ok ré szé re jut ta tott nor ma tí vá ké is. 

Ezen pénz ügyi tá mo ga tá son túl az Ön kor mány zat in gye -
ne sen, bér le ti díj men te sen nyújt ja a Ze ne is ko la ré szé re az
Ácsi u. 5. szám alat ti in gat lant, va la mint az Ál ta lá nos Is ko -
lá ban igény sze rin ti tan ter me ket, ré gi tor na ter met. 

A Ze ne is ko la épü le te az Ön kor mány zat tu laj do na, évi 1
mil lió fo rint bér le ti dí jat kell fi zet nünk ezért az ál lam nak.
Ezen túl me nõ en a fen ti in gat lan ös  szes re zsi költ sé gét fi zet -
jük. Ez éves szin ten 555.000 fo rin tot je lent. 

Ös  szes sé gé ben ez mint egy 5.110.000 Ft tá mo ga tást je len -
tett 2007. év ben is. Eb ben az év ben csök ke ni fog a pénzbeni
tá mo ga tás, mi vel erõ tel je sen csök kent a gyer mek lét szám
(több mint 20 fõ vel). A Cse pe re dõk pe dig egye sü let ben foly -
tat ják mû vé sze ti mun ká ju kat, s a tá mo ga tá su kat köz vet le nül
szám lá juk ra utal juk. 

Egyes ren dez vé nye in ken a Ze ne is ko la kü lön tá mo ga tá si
ös  sze ge ket kér a fel lé pé sért. Így pl. a 2007. évi Új évi Kon -
cert ért 100 ezer fo rin tot utal tunk, a Ku ko ri ca fesz ti vá li fel lé -
pé sért Kis tér sé gen ke resz tül 30.000 Ft-ot, a Son ka fesz ti vá -
lért pe dig 15.000 Ft-ot.

Ön kor mány za tunk le he tõ sé gei sze rint eb ben az év ben is
tá mo gat ni fog ja a Ze ne is ko lát. 

Ismét a Zene és Mûvészeti Iskola
támogatásáról



A ja nu ár 24-én tar tott rend -
kí vü li ön kor mány za ti ülé sen
mind ös  sze öt na pi ren di pon tot
tár gyalt a bá bol nai kép vi se lõ -
tes tü let.

Az el sõ na pi ren di pont ban a
2008. évi költ ség ve tés tár gya lá -
sá nak el sõ for du ló já ra ke rült
sor. Az idei év re vo nat ko zó
költ ség ve té si alap ve té sek ki in -
du ló pont ja a bá bol nai ön kor -
mány zat alá esõ in téz mé nyek
mû kö dé si költ sé gé nek ra ci o na -
li zá lá sa, és a le he tõ leg na gyobb
ta ka ré kos ság el vé nek ér vé nye -
sí té se volt.

A 2008-as év re vo nat ko zó
költ ség ve tés ter ve zett ki in du ló
fõ ös  sze ge 638 mil lió fo rint.
Most néz zük meg pon to san,
hogy a ter ve zett 638 mil li ós ke -
ret bõl mi lyen in téz mé nyek és
mi lyen mér ték ben ré sze sül nek.

A pol gár mes te ri hi va tal és a
vá ros mû kö dé sé re ter ve zett
összeg 290 mil li ót tesz ki. 179
mil li ót kap mû kö dés re a Bá bol -
nai Ál ta lá nos Is ko la, míg a vá -
ros óvo dá ja és böl csõ dé je 89

mil li ó ból mû köd het 2008-ban.
42 mil lió fo rint ból gaz dál kod -
hat a Vá ro si Könyv tár, Mû ve lõ -
dé si- és Sport köz pont. 28 mil lió
fo rint jut a Csa lád se gí tõ- és
Gyer mek jó lé ti szol gá lat nak.

A bá bol nai ön kor mány zat az
in téz mé nye in kí vül tá mo ga tást
biz to sít a Cse pe re dõk Nép tánc
Egye sü let nek, a Cser mák Hu gó
Ön kén tes Tûz ol tó ság nak, az is -
mét meg ala kult Bá bol nai Ön -
kén tes Tûz ol tó Egye sü let nek és
a Bá bol nai Ze ne-és Mû vé sze ti
Is ko lá nak. A mû vé sze ti is ko la
to vább ra is -a mû kö dé si költ sé -
ge ket is szá mít va- in gyen kap ja
meg hasz ná lat ra az Ácsi úton
ta lál ha tó in gat lant. A ze ne is ko -
la ál tal hasz nált épü let után
egyéb ként a vá ros ön kor mány -
za ta még évi egy mil lió fo rint
bér le ti dí jat is fi zet a Ma gyar
Ál lam kincs tár nak, hi szen az
nem a bá bol nai ön kor mány zat
tu laj do na. A vá ros ön kor mány -
za ta ezen túl az ál la mi nor ma tí -
va 40 %-át utal ja ki a ta nu lók
lét szá má val ará nyo san a Bá bol -
nai Alap fo kú Ze ne- és Mû vé -

sze ti Is ko lá nak. A ze ne is ko la
mo dern tán cos, dráma tansza-
kos és ütõ hang sze res ta nu lói
ezen túl a sza bad idõ köz pont
he lyett a Bá bol nai Ál ta lá nos Is -
ko lá ban gya ko rol hat nak.

Az ön kor mány za ti dol go zók
bé re egyéb ként 5 %-kal emel -
ke dik a ta va lyi év hez ké pest. Az
ön kor mány za ti dol go zók nak
egy hó nap ra ad ha tó 4500 fo rin -
tos hi deg éle lem re és 9000 fo rint
me leg ét kez te tés re szánt 2007-
re meg sza bott ke ret ös  sze ge a
2008-as év ben tör vé nyi sza bá -
lyo zás ér tel mé ben a hi deg éle -
lem re vo nat ko zó lag 6000, a me -
leg ét kez te tés te kin te té ben pe -
dig 12000 fo rint ra emel ke dett.
Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta
úgy ha tá ro zott, hogy az ön kor -
mány za ti dol go zók nak ad ha tó
ha vi ét ke zé si tá mo ga tást min -
den ki nél ha vi 6000 fo rin tos hi -
deg ét ke zé si tá mo ga tás ként ál -
la pít ja meg.

A rend kí vü li tes tü le ti ülé sen
szó volt még ar ról is, hogy szep -
tem ber tõl két el sõ osz tály in -
dul hat, amely bõl az egyik –ha

mu tat ko zik rá igény- úgy ne ve -
zett is ko la ott ho nos rend szer -
ben fog mû köd ni.

A 2008. évi költ ség ve tést a
kép vi se lõ tes tü let a feb ru ár 14-
ére ter ve zett ren des kép vi se lõ -
tes tü le ti ülé sen fog ja meg sza -
vaz ni.

A kép vi se lõk a má so dik na -
pi ren di pont ban egy in gat lan
meg vá sár lá sá ról dön töt tek.

A har ma dik na pi ren di pont -
ban mó do sí tás ra ke rült a Bá -
bol nai Ál ta lá nos Is ko la ala pí tó
ok ira ta.

A ne gye dik na pi ren di pont -
ban az Esély egyen lõ sé gi hely -
zet ele me zést fo gad ta el a bá -
bol nai kép vi se lõ- tes tü let. Az
Esély egyen lõ sé gi hely zet elem -
zés írá sos anya ga meg te kint he -
tõ a www.babolna.hu internetes
ol da lon.

Az egye bek na pi ren di pont -
ban két pá lyá zati  le he tõ sé get vi -
tat tak meg a vá ros kép vi se lõi.
Az egyik pá lyá zat a vá ros köz -
pont fej lesz té sé re, míg a má sik
az egész ség ügyi köz pont épü le -
té nek fel újí tá sá ra vo nat ko zik.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. január 24-én tartott rendkívüli testületi ülésrõl



TISZ TELT ADÓ ZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA
köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett

jövedelemadó 1%-áért.

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák
alapítványunkat jövedelemadójuk 1 %-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adó szá munk: 19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Is ko lán kért Kh. Ala pít vány Ku ra tó ri u ma

A Bábolna Városi Óvoda és Bölcsõde köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik 2007. évben adójuk 1%-át

az intézménynek ajánlották fel, melyet új fektetõk
vásárlására fordítottunk.

Kérem Önöket, hogy 2008. évben is támogassák
intézményünket. Ennek érdekében a következõ 

számlaszámra rendelkezzenek 
a befizetett adójuk 1%-áról:

BÁBOLNÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (ÓVODA)
Adószáma: 18614598-1-11

Köszönöm az intézménybe járó gyermekek nevében.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány ezúton kéri
a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1 százalékával

támogassák az alapítvány alapító okiratában foglalt
célok megvalósítását különös tekintettel a település

– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma: 18614598-1-11
Köszönettel: 

Dr. Jankó Miklós Jenõ
kuratóriumi elnök
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BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet
tanulmányi segélyre

közép-, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– az általános iskolát Bábolnán fejezte be
– állandó bábolnai lakos
– szociális rászorultság
– középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag
– nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben 

részt vevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3,70 tanulmányi átlag

A pályázat szükséges mellékletei:

– iskolalátogatási igazolás
– bizonyítvány/leckekönyv másolata
– valamennyi egy háztartásban élõ személy hivatalos

jövedelemigazolása

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód
a támogatás megítélésére.

A pályázati lapok igényelhetõk 2008. január 29-tól
a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázatok leadási határideje: 2008. február 22.

Figyelem!
2008. február 19-én (kedden) 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást tart
Horváth Tímea pszichológus

a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál (Ady u. 17.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2008. február 19-én (kedden) 15-17 óráig

díjtalan jogi tanácsadás lesz
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálatnál! (Ady u. 17.)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Bábolnai Általános Iskolában
60 órás, akkreditált

SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET 
ALAPISMERETEK
tanfolyam indul.
Ár: 28 000 Ft + tankönyv

Helyszín: Iskola számítógépterme.
Képzés: Kis létszámú csoportban.

Számítógépes alapismeret nem szükséges.
Tematika: Operációs rendszerek, 

szövegszerkesztés, táblázatok készítése, 
internet használata.

Érdeklõdni 14 órától a következõ
telefonszámon lehet: 70/ 387 4872

Indítási engedély: OM 274/162/2004

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.
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
A Bábolnai Általános Iskola Szülõi Munkaközössége és Tantestülete

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
2008. február 16-án (szombaton) tartandó

SZÜLÕK ÉS NEVELÕK
BÁLJÁRA

Helyszín: Bábolna Sportcsarnok
Kezdési idõpont: 19 óra

Vendég: SASVÁRI SÁNDOR

Belépõdíj: 1500 Ft/fõ

ZENE – TÁNC – TOMBOLA – BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL

Jegyek elõvételben kaphatók a következõknél:
Csillagné Mészáros Anita, Mészárosné Domján Hajnalka, Mohácsi Gáborné,

Sárkányné Gerencsér Henrietta, Péterné Csapó Julianna, Kiss Sándor, Veresné Szkocsek Mária
valamint a helyszínen.

A bevételbõl származó összeget iskolai fejlesztések
támogatására kívánjuk fordítani.

Réce, ruca, szárcsa,
jöjjenek a bálba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.
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LEADER
(új szem lé let a vi dé ki tér sé gek fej lesz té se ér de ké ben) 
Leader [líder] (an gol) = 1. ve ze tõ, 2. elõl lé võ, utat mu ta tó,

3. kez de mé nye zõ, irá nyí tó,
LEADER [Liason Entre Actions pour le Development de

I’Economie Rurale] (fran cia) = Kö zös sé gi kez de mé nye zés a
vi dé ki gaz da ság fej lesz té sé ért)

A ,,klasszikus” tá mo ga tá si po li ti ka a  köz igaz ga tás ke re te in
be lül ága za ton ként, föld raj zi el he lyez ke dés sze rint, el kü lö nül -
ten tá mo gat ja a kü lön bö zõ  cél cso por to kat. A LEADER szem -
lé let sze rint a fej lesz té si stra té gia ös  sze ál lí tá sa, a pri o ri tá sok ki -
je lö lé se, majd a terv és a hoz zá kap cso ló dó rész prog ra mok
meg fo gal ma zá sa a köz igaz ga tás ke re te in túl nyú ló fel adat. A
LEADER - prog ram ke re té ben lét re ho zott he lyi mun ka cso -
port ok a part ner ség el vé nek ha té kony ér vé nye sí té sé vel, a he lyi
ön kor mány zat ok, az üz le ti és a ci vil szfé ra rész vé te lé vel új faj ta
együtt mû kö dé se ket kí ván nak ösz tö nöz ni an nak ér de ké ben,
hogy a kü lön bö zõ fej lesz té si el kép ze lé se ket, a fej lesz té sek re
szánt tá mo ga tá sok mér té két kö zö sen ha tá roz zák meg.

Ön kor mány za tunk és né hány bá bol nai vál lal ko zás a tér ség
más te le pü lé se i vel ös  sze fog va meg ala kí tot ta a ‘Ba kony al ja-Kis -
al föld ka pu ja’ LEADER ak ció cso por tot. Az ak ció cso port  az
Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben pá lyá za -
ti le he tõ sé get ka pott a si ke re sen ki dol go zott vi dék fej lesz té si
stra té gi á já nak meg va ló sí tá sá ra. A He lyi Vi dék fej lesz té si Stra -
té gia el ké szí té sé nek ha tár ide je 2008. má jus 18. 

Az elõ ze te sen el is mert vi dék fej lesz té si ak ció cso por tok kö te -
le sek a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gia be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ig jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti for mát ala kí ta ni.
A ‘Ba kony al ja-Kis al föld ka pu ja’ LEADER ak ció cso port az
egye sü le ti for ma lét re ho zá sa mel lett dön tött. Az egye sü let tag -
ja le het  bár mely vál lal ko zás, ci vil szer ve zet és ma gán sze mély.
A LEADER cso port feb ru ár el sõ fe lé ben, a hely zet elem zés ki -
dol go zá sá val pár hu za mo san te le pü lé si fó ru mo kat szer vez az
ér dek lõ dõk ter ve zés be va ló be vo ná sa ér de ké ben.

Fõz zünk együtt
ját szó te ret!

A Bá bol na Vá ro si Óvo da és Böl csõ de sze ret né, ha a szü -
lõk, nagy szü lõk se gít sé gé vel kö zö sen nyer nénk egy EU szab -
vá nyos köz té ri ját szó te ret te le pü lé sünk gyer me ke i nek.

In téz mé nyünk vál lal ja, hogy ös  sze gyûj ti a DE LI -
KÁT 8  ÉTEL ÍZE SÍ TÕ VO NAL KÓD JA IT, me lyek kel
meg nyer he tõ egy ját szó tér.

Kér jük, amen  nyi ben ve lünk együtt Önök is ilyen ter mé ket
vá sá rol nak, dob ják be a cso ma go lá son ta lál ha tó vo nal kó dot
a kö vet ke zõ gyûj tõ he lyek va la me lyi kén.

– Bá bol na Vá ro si Óvo da és Böl csõ de
– Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la
– Re ál Élel mi szer
– CBA Élel mi szer
A gyûj tés 2008. au gusz tus 15-ig tart.
Gyûjt sünk együtt mi nél több vo nal kó dot, hogy vá ro sunk az

el sõ nyolc leg töb bet ös  sze gyûj tött te le pü lé se kö zé ke rül jön
és meg nyer hes se a kor sze rû ját szó te rek egyi két gyer me ke -
ink örö mé re.

Kö szön jük!



8. oldal 2008. február

BÁBOLNAI FÓRUM

Hi he tet len.
A hír is, mert te Zsolt nem mu tat tad

so ha, hogy el akarsz, el tudsz men ni.
Hi he tet len, mert aki így, ilyen tem -

pó ban élt és dol go zott, ar ról nem tud -
tuk el kép zel ni, hogy be teg lesz egy szer,
hogy moz gá sá ban kor lá to zot tá vá lik.

Hi he tet len, mert éle ted ál ta lam is -
mert 35 éve nem ar ról szólt, hogy az
egy szer vé get ér, hogy aki meg szü le tett,
el is fog men ni majd. Nem így él tél!

Hi he tet len volt a mun ka bí rá sod, a
szer ve zõ ké pes sé ged, a vi ta li tá sod és
em ber is me re ted, em ber sze re te ted,
em pá ti ád. Aki ilyen adott sá gok kal bír,
sok ra vi szi, mond ta azt ré gen kö zös ba -
rá tunk, aki nem sok kal ké sõbb meg tért
Urá hoz.

Hi he tet len, men  nyi min dent el vé gez -
tél éle ted so rán.

Hi he tet len ki tar tás sal, ten ni aka rás -
sal, si et ség gel és len dü let tel! Ter mé sze -
te sen, ezek után si ker rel. Min den té ren,
és min den ben, ami hez hoz zá nyúl tál,
ami be be le fog tál, ami vel meg bíz tak.

Bá bol nán kezd ted az egye tem után a
mun kát, fi a id ott szü let tek, an nak a
vál la lat nak si ke rei a Te mun kád ered -
mé nye is. Te vet tél fel er dész nek 1972-
ben. 

Hi he tet len volt, ahogy ve zet ted az
üze met, mert az is ko lá ban ne künk nem
úgy és nem tel je sen azt ta ní tot ták. Bá -
bol nán csak a szak mai tu dást fo gad ták
el Burgert és tár sai, a gya kor lat ban sa -
já tos el vek ér vé nye sül tek, mely nek kö -
szön he tõ en még min dig ne ve van Bá -
bol ná nak, hí re van azoknak, akik ott
vál tak ve ze tõk ké, más hol is meg áll ták
he lyü ket!

Hi he tet len, de igaz, hogy Te, aki er -
dõ mér nö ki vég zett ség gel bír tál, ta ní -
tot tál! Min ket, be osz tot ta i dat, mun ka -
tár sa i dat, kör nye ze ted ben élõ ket ak kor
és ké sõbb, má sik mun ka he lye i den is.

Tud tuk, vagy nem, ma már mind egy,
a Te em be ri nagy sá god és al kal mas sá -
god bi zo nyí ték ar ra, hogy iga zat mon -
dok. De nem csak ez, ha nem az a mun -
ka és ered mé nyei is, amit a ma gyar
vad gaz dál ko dás ban ne ved hez kö tünk
itt hon és a vi lág ban sok fe lé.

Hi he tet len volt, ami kor te le fon ban
el mond tad egész sé gi ál la po dat, mi ként
hi he tet len volt, amit lát tam ná la tok. 

Hi he tet len ener gi á val man kóz tál, a
stí lu so don, ne ve té se den, gon dol ko dá -

sod ban nyo ma sem volt a fé le lem nek, a
be teg sé ge det tár gyi la go san ke zel ted.
Se gí tet tem, se gí tet tünk, hi szen bá bol -
na i ak sok fe lé él nek, na gyon sok min -
dent csi nál tunk, ve zet tünk, szer vez -
tünk, tud tunk ne ked is se gí te ni, sor ban
ál lást rö vi dí te ni a tomográfnál.

Hi he tet len, hogy az az em ber, aki így
élt, aki en  nyi min dent el ért, al ko tott,
te rem tett, ilyen mél tat la nul gyor san el -
men jen. En  nyi re nem kel lett vol na si et -
ned, ked ves Zsolt!

Hi he tet len nek tûnt, de még éle ted -
ben el is mer ték, ami az idõ mú lá sá val
már csak erõ söd ni fog, hogy hi te les vol -
tál, hit ted, hogy amit csi nálsz, jó és ér -
té kes, hit ted, hogy a sor sod er re ren -
delt, ez zel a hit tel lép tél át az aka dá lyo -
kon.

Kö szö nöm, hogy ta nul hat tam tõ led
szak mát, em ber sé get, stí lust, szem lé le tet,
eti kát, te hát az éle tet!

ÁRKOSI ZSOLT 1942-2007
Szü le tett: Sá tor al ja új he lyen, 1942-

ben. Kö zép is ko lai ta nul má nyai után
Sop ron ban er dõ mér nö ki ok le ve let sze -
rez 1966-ban, foly tat va a csa lá di ha gyo -
mányt.

Kez dõ mér nök ként a Bá bol nai Ál la -
mi Gaz da ság ba ke rül, ahol rö vid idõn
be lül az er dé szet-va dá szat és fa ipar fõ -
mér nö ke lesz.

Hét év múl va a Her ceg hal mi Ál la mi
Gaz da ság hoz megy, ahol a Ma gyar or -
szá gon te vé keny ke dõ ve ze tõ dip lo ma -
ták ré szé re ala kít ki va dász te rü le tet,
szer ve zi a vad gaz dál ko dást.

Há rom év múl va, 1977-ben a
Balatonnagybereki Ál la mi Gaz da ság -
ban szer ve zõ je és ve ze tõ je lesz a HU-
NOR Szár nyas vad te nyész té si Rend -
szer nek. Lét re hoz za a ter me lõ bá zist,
ahon nan 300.000 fácánt és ugyan en  nyi
tõ kés ré cét for gal maz. Fel is mer te, hogy
a te vé keny ség csak ak kor élet ké pes, ha
komp lex mó don ke ze li, a te nyész tett
vad ér té ke sí té sét ös  sze kö ti a nagy te rí -
té kû va dá sza tok ér té ke sí té sé vel.

1989-ben me rész vál lal ko zás ba kezd,
meg ala pít ja a HUN NIA Va dá sza ti és
Ke res ke del mi Kft-t, mely Ma gyar or -
szá gon az el sõ bér va dász ta tást is foly ta -
tó ma gán cég.

2004-ben megy nyug díj ba, de nem
so ká ig él vez het te a meg ér de melt pi he -
nést, a sú lyos kór el le ni küz de lem vé -
gén 2007. de cem ber 16-án csa lád ja kö -
ré ben bé ké sen el pi hent.

Lukáts Pé ter

Árkosi Zsolt
elment

MESEVETÉLKEDÕ
Január 30-án tartottuk az alsó tagozatos tanulók részvételével az Országos

Mesevetélkedõ helyi fordulóját. Három 4. osztályos  és két 3.osztályos csapat
versengett a továbbjutásért .

A két forduló során sok izgalmas feladattal kellett megbirkózniuk a csapatok-
nak. Az elõzõ évekhez hasonlóan szerepelt a feladatok között: keresztrejtvény,
hiányos mondatok kiegészítése, igaz- hamis állítások igazának eldöntése és más
érdekes fejtörõ.

A gyerekek bebizonyították, hogy alaposan felkészültek a nyolc mesébõl,
melyek szerzõi a magyar irodalom kiválóságai. /József Attila, Móra Ferenc,
Tersánszky, Lengyel József./ Volt több olyan feladvány amit szinte mindenki 100%
-osan oldott meg. Így az végerdmény is nagyon szorosan alakult.

A továbbjutott csapatok:  Andersen utódai (145 pont)
Fekete Barik (144 pont)
Szuper Négye (132 pont)

Gratulálunk! További sikeres szereplést kívánunk a területi döntõben.
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Iskolánk félévi munkájáról
Egy bi zo nyos idõ szak zá rá sa -

kor mind nyá jan ér té ke lünk. Ki -
ér té kel jük a si ke re ket, ele mez -
zük az el kö ve tett hi bá kat, és
újabb cé lo kat tû zünk ki ma gunk
elé. Ezt tet tük mi pe da gó gu sok
is a 2007-2008-as tan év el sõ fél -
év ének zá rá sa kor. Az aláb bi ak -
ban er rõl sze ret nék tá jé koz ta -
tást ad ni az ol va sók nak.

Is ko lánk ta nu ló i nak lét szá ma
331 fõ. A sa já tos ne ve lé si igé -
nyû ta nu lók szá ma 14 fõ. 154 al -
só ta go za tos ta nu ló szö ve ges ér -
té ke lést ka pott. A fel sõ ta go za -
ton 177 ta nu lónk mun ká ját ha -
gyo má nyos mó don osz tály zat tal
ér té kel tük. Is ko lánk ban 29 di ák
lett ki tû nõ, 23-an pe dig je les
mi nõ sí tést kap tak.  Saj nos olyan
ta nu ló ink is akad tak (22 di ák),
akik si ker te le nül zár ták a fél -
évet. Õk a má so dik fél év ben ja -
vít hat nak.

Ta nu ló ink   kü lön fé le ver se -
nye ken je les ked tek:

– Me se mon dó ver se nyen
sze re pel tek  Ko má rom ban al só -
sa ink, ahol Pat kó Esz ter 2., Sza -
bó Netti 3. he lye zést ért el. 

– Ered mé nye sen sze re pel tek
a kü lön fé le le ve le zõs ver se nye -
ken di ák ja ink.

– Ma te ma ti ká ból a Bo lyai
Csa pat ver se nyen és a Zrí nyi
Ilo na ver se nyen vet tünk részt.
A Bo lya in a 8. osz tá lyos csa pat
(Agócs No é mi, Bodányi Anett,
Né meth Kris tóf, Fá bi án Dá vid )
4. he lye zést ért el a me gyei for -
du lón. 

– Az Arany Já nos Anya nyel -
vi Ver se nyen 2 is ko lai for du ló
után 3 di á kunk sze re pel he tett
az or szá gos dön tõn. (Ko vács
Zsó fia (6.), Mé szá ros Nó ra
(10.), Kráz Bar na bás (13.))

– Ka zin czy Fe renc Szép ki ej -
té si Ver se nyen Mé szá ros Nó ra
3. lett.

– Ta tai Vad lúd So ka da lom
me gyei ver se nyen 1. he lye zést
ért el a bá bol nai csa pat. (Hor -
váth Le ven te, Né meth Le ven te,
Bodányi Anett)

Sport ese mé nye ken is szé pen
tel je sí tet tek di ák ja ink:

– A XV. Fiókmaraton és a
Szupermaraton fu tó ver se nye -
ken a ha gyo má nyok hoz hí ven
jól sze re pel tek fu tó ink.

– Ász áron a Kis tér sé gi fo ci -
tor nán 3., Ta tán a Ka rá csony
ku pán 4. he lye zést ér tek el fo -
cis tá ink.

Pá lya vá lasz tás elõtt ál ló di -

ák ja ink és szü le ik tá jé koz ta tá sát
és is ko la vá lasz tá sát kí ván tuk se -
gí te ni pá lya vá lasz tá si ren dez vé -
nye ink kel: 

– Sulibörze (no vem ber 9.)
– Pá lya vá lasz tá si ki ál lí tás

(no vem ber 16.)
– Pá lya vá lasz tá si szü lõi ér te -

kez let (no vem ber 29.)
Is ko lánk több al ka lom mal is

hoz zá já rult kör nye ze tünk ér té -
ke i nek meg óvá sá hoz. 

– Pa pír gyûj tés
– Elekt ro ni kai- hul la dék gyûj -

tés
– Ta ka rí tá si Vi lág nap al kal -

má ból csat la koz tunk az or szá -
gos sze mét gyûj tõ ak ci ó hoz

Egyéb ren dez vé nye ink:
– Be mu ta tó óra az 1. osz tály -

ban
– Õsz kö szön tõ az al só sok nak
– Me se ve tél ke dõ a 3-4. osz tá -

lyo sok szá má ra
– Szín ház lá to ga tás ok
– Ka rá cso nyi ki ál lí tás
– Ka rá cso nyi ját szó ház
– Is ko lai ka rá csony
–* „Egész ség nap”-ot szer vez -

tünk, ahol is az egész sé ges élet -
mód ra va ló ne ve lést kí ván tuk
hang sú lyoz ni

– No vem ber ben nyílt órá kat
tar tot tunk. A szü lõk be te kin tést
nyer het tek gyer me ke ik tan órai
mun ká já ba. A szü lõk ma gas
rész vé te li ará nya a nyílt na pok
szer ve zé sé nek ered mé nyes sé -
gét iga zol ta.

– A ta nu lók ér dek lõ dé sé nek
meg fe le lõ en szak kö rö ket szer -
vez tünk, ez zel se gí tet tük a ver -
se nye ken in du ló ta nu lók fel ké -
szí té sét.

Pe da gó gi ai mun kánk köz -
pon ti fel ada ta to vább ra is a ne -
ve lés. Ki emelt fel ada tunk nak
te kint jük a fe gye lem ja ví tá sát,
az is ko la ér té ke i nek meg óvá sát
és a ta ka ré kos ko dást. 

Is ko lánk na pi mun ká já ba a
jö võ ben is mi nél több te rü le ten
sze ret nénk be von ni a szü lõ ket.
A sze mé lyes kap cso la tot sze ret -
nénk erõ sí te ni szü lõi ér te kez le -
te ken, fo ga dó órá kon, nyílt na -
po kon. Vár juk vé le mé nyü ket a
ne ve lé si cé lú fel ada tok ös  sze -
han go lá sá ban, pá lya vá lasz tás
ér de ké ben, ren dez vé nyek elõ -
ké szí té sé ben (far sang, szü lõk –
ne ve lõk bál ja).

Peresztegi Gáborné
igaz ga tó

Gondolatok az iskolaotthonról…
Alig kez dõ dött el a má so dik fél év, sok

szü lõt és kis gye re ket már a szep tem be ri is -
ko la kez dés örö mei és gond jai fog lal koz tat -
nak. Az el sõ osz tá lyo sok és szü le ik szá má ra
az is ko la kez dés mi nõ sé gi vál to zást je lent,
ami a csa lá dok min den na pi éle tét be fo lyá -
sol ja. A leg több szü lõ már most tá jé ko zó dik
és ko mo lyan ér dek lõ dik az is ko la ál tal nyúj -
tott le he tõ sé gek rõl, sok idõt és ener gi át for -
dít gyer me ke be is ko lá zá sa kö rü li te en dõk -
re. 

Új le he tõ ség gel igyek szünk se gí te ni a
szü lõk nek az is ko la ott ho nos ok ta tá si for ma
be ve ze té sé vel. A 2008. évi költ ség ve tés tár -
gya lá sa so rán a kép vi se lõ – tes tü let a vár ha -
tó több let ki adá sok el le né re le he tõ sé get biz -
to sí tott szá munk ra az is ko la ott hon meg -
szer ve zé sé re. 

Mit is je lent az is ko la ott ho nos ok ta tá si
for ma?

Az is ko la ott hon meg ol dást nyújt hat az
óvo da és az is ko la kö zöt ti át me net prob lé -
má i nak eny hí té sé re. A na pi idõ be osz tás
job ban meg fe lel a ta nu lók élet ko ri sa já tos -
sá ga i nak, hi szen a dél elõtt és a dél után fo -
lya mán is van nak ta ní tá si órák, kö zöt te a
sza bad idõ el töl té sé nek szám ta lan le he tõ sé -
ge biz to sí tott a ta nu lók nak.

Két ta ní tó né ni fog lal ko zik a kis di ák ok -
kal, mind két pe da gó gus ta nít és „nap kö zi -
zik” is. Meg oszt ják egy más kö zött a fõ tan -
tár gya kat (ma gyar nyelv és iro da lom, ma te -

ma ti ka), a kör nye zet is me re tet és a kész ség -
tár gya kat. 

Van nak önál ló és fe dett órák. Az önál ló
óra egy ben a há zi fel adat el ké szí té sét is je -
len ti, amit a tan tár gyat ta ní tó pe da gó gus
vé gez tet a gye re kek kel. Ez na gyon sok
elõn  nyel jár, mert a ta ní tó azon nal vis  sza -
jel zést kap az el sa já tí tás mér té ké rõl. A fe -
dett órák (ahol mind két pe da gó gus je len
van), le he tõ sé get ad nak kis cso por tos fog -
lal ko zá sok ra, dif fe ren ci ált ké pes ség fej lesz -
té sek re. 

A ta nu lók ter he lé se egyen le te sebb, mi vel
a nap fo lya mán a ta ní tás és a sza bad idõ
vált ja egy mást. A prog ra mok kö zé tar to zik
az ebéd, a já ték, az ol va sás, a be szél ge tés, a
sport fog lal ko zás, a kü lön bö zõ szak kö rö kön
va ló rész vé tel (kéz mû ves vagy szá mí tás -
tech ni ka).

Mind két ta ní tó lát ja a gyer me ket az irá -
nyí tott és az önál ló ta nu lás fo lya ma tá ban,
meg fi gyel he ti sza bad idõ ben a tár sai kö zött,
lát ja a kü lön bö zõ sza bad idõs fog lal ko zá so -
kon, így a ne ve lés is lé nye ge sen ha té ko -
nyabb le het.

A gyer mek hét köz ben nem kell, hogy
ha za vi gye a tás ká ját, ami a tás ka sú lyát te -
kint ve igen csak ked ve zõ. A be vált gya kor lat
azon ban az, hogy ol va só könyv ét, tá jé koz ta -
tó fü ze tét, toll tar tó ját nap mint nap ha za vi -
szi a ta nu ló, így a leg lé nye ge sebb dol gok ba
be le pil lant hat a szü lõ.

Az is ko la ott hon nagy se gít sé get je lent het
azok nak a szü lõk nek, akik so kat dol goz nak,
rend kí vül el fog lal tak, hi szen ott hon már
nem kell há zi fel ada tot ír ni. Ele gen dõ a na -
pi él mé nyek rõl be szél get ni a gyer me kük -
kel. Hát rányt je lent het, hogy a szü lõ ese -
ten ként sem vi he ti ha za gyer me két a dél -
utá ni ta ní tás ról.

Az is ko la ott hon mel lett nem sza bad meg -
fe led kez nünk a ha gyo má nyos ok ta tá si for -
má ról sem, ahol, ha a szü lõ nek le he tõ sé ge
van a dél utánt gyer me ké vel töl te ni, az sem -
mi vel nem pó tol ha tó. Ter mé sze te sen eb ben
az eset ben – az ed dig meg szo kott mó don –
biz to sít juk a nap kö zis szol gál ta tást.

Re mény ke dünk ab ban, hogy két el sõ
osz tályt tu dunk in dí ta ni. Bí zunk ab ban,
hogy az is ko la ott hon ra, mint új szol gál ta -
tás ra lesz igény és leg alább olyan nép sze rû
lesz, mint a ha gyo má nyos ok ta tá si for ma.

A szü lõk fel mér ve a le he tõ sé ge ket és az
igé nye ket, re mé lem, meg ta lál ják azt a for -
mát, ami gyer me kük szá má ra a leg ked ve -
zõbb. Dön té sük höz kí vá nunk se gít sé get
nyúj ta ni a szü lõi ér te kez le ten, me lyet a szo -
ká sos nál ko ráb ban, feb ru ár vé gén tar tunk
az óvo dá ban. A tá jé koz ta tó ra min den ér -
dek lõ dõ szü lõt – így azo kat is, akik nek a
gyer me kei nem a bá bol nai óvo dá ba jár nak
– sze re tet tel vá runk.  

Peresztegi Gáborné
igaz ga tó
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BIB LIA
A Bib lia gö rög ere de tû szó, je len té se könyv,

köny vecs ke.
Je len tõ sé ge:
- az em be ri ség kul túr tör té net ének leg fon to -

sabb köny ve.
- az em be ri ség nagy ré szé nek (ke resz tény il -

let ve zsi dó val lás) egész éle tét, élet vi tel ét, er köl -
csét, vi lág kép ét meg ha tá ro zó könyv.

- az eu ró pai kul tú ra és ma ga tar tás for ma egyik
alap ja.

- az Ókori-Kelet leg na gyobb ha tá sú és sza bá -
sú iro dal mi al ko tá sa.

El ne ve zé sei: Szent írás,  Köny vek köny ve
Ré szei: Ó- és Új tes ta men tum (tes ta men tum

=végrendelet) vagy Ó- és Új szö vet ség (Melitó
püs pök ne vé hez fû zõ dik az el ne ve zés a 2. szá zad -
ból)

Ószö vet ség: Is ten nek a vá lasz tott nép pel kö -
tött szö vet sé ge

Új szö vet ség: Is ten nek az egész em be ri ség gel
kö tött szö vet sé ge (Jé zu son ke resz tül)

Ószö vet ség
I.e. XIII: szá zad tól i.e. II. szá za dig.
Kü lön bö zõ mû fa jú, szem lé le tû, mo ti vá ci ó jú

tör té ne tek ös  szes sé ge. Nyel ve hé ber, rész ben ará -
mi. El sõ gö rög for dí tá sa az úgy ne ve zett
Septuaginta 70-es (70 tu dóst zár tak ös  sze, hogy
le for dít sák; mind a het ve nen azo no san for dí tot -
ták). La tin for dí tá sa a Vulgata (= nép sze rû, el -
ter jedt) Szent Je ro mos ne vé hez fû zõ dik.

A zsi dók és pro tes tán sok 39 köny vet, a ró mai
ka to li ku sok 45 köny vet ka no ni zál tak, fo gad tak
el szent nek 1545-ben a tri den ti zsi na ton.

E rész ben ol vas hat juk töb bek kö zött a Tó rát,
(  Mó zes 5 köny ve), a vi lág és az em ber te rem té -
sét, Áb ra hám, Izsák, Já kob, Jó zsef tör té ne tét, az
Egyip tom ból va ló ki vo nu lást, a pusz tai ván dor -
lást. E rész ben  ta lál juk az Éne kek éne két, a Pél -
da be szé dek köny vét, Zsol tá rok köny vét is, és a
pró fé ták írá sa it.

Új szö vet ség
I.sz. 1. szá zad ban ke let ke zett, nyel ve gö rög,

rész ben ará mi.
Itt ol vas hat juk a négy evan gé li u mot - Má té,

Márk, Luk ács, Já nos - ,melyek Jé zus éle tét, kín -

szen ve dés ét, ha lá lát és fel tá ma dá sát mond ják el.
Majd az apos to lok cse le ke de tei, le ve lei, a Je le né -
sek köny ve és az Apo ka lip szis (vég íté let) ol vas ha -
tó.

A ma gyar nyel vû Bib lia
Min den nyelv nagy ko rú sá gá nak bi zo nyí té ka

az anya nyel vû Bib lia. En nek szük sé ges sé ge már
a XV. szá zad ban fel ve tõ dik (Husz Já nos cseh
egye te mi ta nár), de az anya nyel vi Bib lia - for dí -
tá sok a re for má ció tér hó dí tá sa után (1517) ter -
jed nek el. 

Ha zánk ban a XVI. sz. má so dik fe lé ben a pro -
tes táns pré di ká tor írók kí sér le tei - Heltai Gás -
pár, Pes ti Gás pár- az el sõ kí sér le tek a for dí tás ra.
Majd 1590-ben Károli Gás pár irá nyí tá sá val el -
ké szül a tel jes ma gyar Bib lia-for dí tás az ún. Vi -
zso lyi Bib lia (Vizsoly köz ség ben for dí tot ták). A
Károli-féle for dí tás a ma gyar nyelv tör té ne té nek
egyik leg na gyobb tel je sít mé nye; ha tá sa szin te
fel mér he tet len a ma gyar iro da lom ra (Ady, Mó -
ricz). Vál to zat lan for má ban csak két ki adást ért
meg, hi szen ha tá sa el le né re is nyelv tör té ne ti
szem pont ból ré gi es a for dí tás.

1626-ban el ké szül az el sõ ka to li kus Bib lia
Káldi György for dí tá sá ban. Nyel vi szem pont ból
fej let tebb, de ha tá sa nem olyan je len tõs.

Min den na pi nyelv hasz ná la tunk ban, be szé -
dünk ben is hasz ná lunk olyan ki fe je zé se ket, ame -
lyek a Bib li á ból szár maz nak. Ezek kö zül gyûj töt -
tem ös  sze egy cso kor ra va lót.

Utá nam a víz özön (Noé be szállt bár ká já ba:
nincs vis  sza út)

Bé ke ga lamb - zöld ág (Noé ki küld te a ga lam -
bot)

Ká in bé lyeg (gyil kos sá got kö vet el va la ki: bé -
lye get kap, hogy õt ne öl jék meg)

Ol dal bor da (= fe le ség: a nõ te rem té se)
Por ból vagy és por rá le szel (uta lás a ha lan dó -

ság ra)
El ad ni va la mit egy tál len csé ért (az el sõ szü -

lött sé gi jog el adá sa: Já kob és Ézsau)
El ad ni va la kit 30 ezüst pénz ért (Jú dás pén ze)
Áll, mint Bá lám sza ma ra (is me ret len ok ból

meg ma ka csol ja ma gát: Bá lám meg akar ta át koz -
ni a zsi dó kat, de a sza ma ra meg lát ta Is ten kül -
döt tét és moz du lat lan ná der medt). (Bí rák köny -
ve)

Já kob laj tor já ja (égig érõ lét ra, az an gya lok
jár nak fel és le raj ta). (Mó zes I.)

Bá bel tor nya (to rony épí tés: nyel vek ös  sze za -
va rá sa: zûr za var, nyelv za var). (Mó zes I.)

Mo som ke ze i met (nem vál lal fe le lõs sé get)
Ta más ko dik (a 12 ta nít vány egyi ke, Ta más

nem hit te el, hogy Jé zus fel tá madt, csak -
, ha se be i hez hoz zá ér het).

So kan to lon ga nak most a da masz ku szi úton -
Pál for du lás: (Pál meg gyógy ul, ke resz tény lesz a
da masz ku szi úton; hir te len kö pö nye get vál tók)

Vi zet fa kaszt a szik lá ból (Mó zes a pusz tá ban
vi zet fa kasz tott a szik lá ból). 

A Bib lia a mû vé sze tek ben
Nincs még egy olyan al ko tás, amely ak ko ra

ha tást gya ko rolt vol na a mû vé szek re és ez ál tal a
mû vé sze tek re, mint a Bib lia akár egye te mes,
akár ma gyar vo nat ko zás ban. Az iro da lom, a ze -
ne, a kép zõ mû vé szet és a film mû vé szet is nagy
ere jû és ha tá sú  al ko tá so kat kö szön het a Köny -
vek köny vé nek. Le he tet len  len ne fel so rol ni va la -
men  nyi mû vet, hi szen min den köl tõ mû vé sze té -
ben je len van. Né hány, szá mom ra ked ves al ko -
tást még is sze ret nék ki emel ni, és aján la ni is a
Ked ves Ol va sók nak el ol va sás ra, meg hall ga tás ra,
meg te kin tés re. 

IRO DA LOM:
ÓSZÖ VET SÉG:
Ma dách: Az em ber tra gé di á ja
Sü tõ A.: Ká in és Ábel
By ron: Ká in
Thomas Mann: József és testvérei
Weöres S.: Józsefet eladják testvérei
Madách: Mózes
Kodolányi: Égõ csipkebokor
Babits M.: Jónás könyve
ÚJSZÖVETSÉG:
Kodolányi: Én vagyok
Bulgakov:  Mester és Margarita
József A.: Betlehemi királyok
Karinthy Frigyes: Barabbás 
FESTÉSZET:
Munkácsy: Krisztus Pilátus elõtt
Leonardo: Utolsó vacsora
Raffaello: Mezei Madonna
SZOBRÁSZAT:
Michelangelo: Dávid
Michelangelo: Mózes
Michelangelo: Piéta
Bernini: Szt. Teréz látomása
ZENE:
Händel: Messiás
Bach: Máté-passió
Bach: János-passió
FILM:
Zeffirelli: Názáreti Jézus
Pazolini: Máté evangéliuma
Scorsese: Jézus utolsó megkísértése
Mel Gibson: A passió

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Biblia, a könyvek könyve
E havi irodalmi rovatunk aktualitását az adja, hogy  a történelmi keresztény egyházak

közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendõt a Biblia évének nyilvánítják annak
érdekében, hogy ezzel is népszerûsítsék a Szentírást és annak kulturális értékeit. A
kezdeményezés egyik,   általánosabb, a szélesebb magyar társadalom együttmûködésére is
igényt tartó célkitûzése a Biblia mint alapvetõ irodalmi alkotás, kultúrateremtõ erõ és egy-
ben egyetemes kulturális örökség bemutatása, megismertetése az emberekkel. 

Érdemes átgondolnunk, hogyan van jelen mûvészetünkben, nyelvünkben, mindennap-
jainkban ez az   alkotás. Ehhez szeretném csupán gondolatébresztõnek szánni a következõ
sorokat.
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NÉPSZOKÁSOK
Hamvazószerdától Virágvasárnapig

A nagy böjt a ke resz tény egy ház ban a
hús vé ti elõ ké szü let ide je, ham va zó szer dá -
tól hús vét va sár na pig tart. Utol só elõt ti he -
te a vi rág hét, amely a vi rág va sár nap pal zá -
rul, ezt pe dig a nagy hét kö ve ti egé szen
hús vét va sár na pig. A hús vét moz gó ün nep,
mely nek idõ pont ját 325-ben a niceai zsi nat
a ta va szi nap éj egyen lõ sé get (már ci us 21.)
kö ve tõ hold töl te utá ni el sõ va sár nap ban
ál la pí tot ta meg, így a hús vét már ci us 22-e
és áp ri lis 25-e kö zöt ti idõ re es het. Az idei
év ben rö vid volt a far sang, ham va zó szer da
feb ru ár 6-ra esett, a hús vét is már ci us 24-
én lesz.

A nagy böjt el sõ nap já nak el ne ve zé se
egy há zi szo kás ra utal. A temp lom ban a mi -
se után az el múlt évi szen telt bar ka ha mu ját
a pap meg szen te li és ke resz tet raj zol a hí -
vek hom lo ká ra. A ha mu szó rás, a ha mu hin -
tés a bûn bá nat õsi jel ké pe az Ószö vet ség -
ben is, egy há zi szer tar tás ként a XII. sz.-tól
vált ál ta lá nos sá. A nép hit ben gyó gyí tó erõt
tu laj do ní tot tak a ham vaz ko dás nak.

Böjt ben jel leg ze tes éte le ket et tek, pl.: ci -
be re le vest. Nagy cse rép- vagy fa edény be
rozs vagy bú za kor pát tet tek, s ar ra for ró vi -
zet ön töt tek. Ez né hány nap alatt meg er -
jedt, ek kor a sa va nyú le vet le szûr ték ró la,
majd kö lest, haj di nát, ku ko ri cát fõz tek be le
és liszt tel, tej föl lel be ha bar ták. Né hány táj -
egy sé gen az aszalt gyü mölcs bõl fõ zött sa va -
nyí tott le vest is ci be ré nek ne vez ték. A böjt

ide jén ál ta lá ban ke nye ret, ha lat és szá raz
nö vé nyi ele de le ket fo gyasz tot tak.

Böjt ide jén ti los volt min den fé le ze nés
han gos mu lat ság, a la ko dal mak és a bá lok is.

A ti lal mak el le né re a gyer me kek és a fi a -
ta lok meg ta lál ták a mód ját, ho gyan szó ra -
koz za nak.

Ilyen volt pl.: a ka ri ká zás, ami a lá nyok
já té ka, de  egyes vi dé ke ken a le gé nyek is
be kap cso lód tak. A ka ri ká zó le ány kör tán cot
je lent, amit hang sze res kí sé ret nél kül ének -
szó ra tán col tak ( az ének szó nem volt ti los
a böjt ide jén).

Gergelyjárás (márc. 12.):
Az is ko lás gyer me kek kö szön tõ, ado -

mány gyûj tõ já té ka. A Ger gely-na pi ün nep -
sé get a ta ní tók szer vez ték, irá nyí tot ták, és
ele in te ma guk is részt vet tek ab ban. A sze -
rep lõk öl tö ze té nek jel lem zõ da rab jai a pa -
pír ból ké szült csú csos sü veg, a ka to na csá kó
sza la gok kal és ter mé sze te sen a fa kard, mi -
vel ma gu kat Szent Ger gely vi té ze i nek ne -
vez ték. Ko sa rat, nyár sat, zsá kot vit tek az
ado má nyok szá má ra. A ver sek tar tal muk -
kal is ten fé lõ élet re buz dí tot tak, be mu tat ták
az is ko lai éle tet, szá mot ad tak a ta nult is -
me re tek rõl és ado má nyo kat gyûj töt tek. 

Sán dor, Jó zsef, Be ne dek (már ci us
18.;19.; 21.):

Az egész ma gyar nyelv te rü le ten köz is -
mert idõ já rá si re gu la: „Sán dor, Jó zsef, Be -
ne dek, / Zsák ban hoz zák a me le get!”

A há rom je les nap kö zül hi e del mek ben
Jó zsef nap ja a leg gaz da gabb. Ez a nap a ta -
vasz el sõ nap já nak ün ne pe. A ha gyo má -
nyok sze rint a ma da rak meg szó lal nak ezen
a na pon, mert „Szent Jó zsef ki osz tot ta ne -
kik a sí pot”.

A lá nyok és le gé nyek ked velt böj ti já té ka
volt a man cso zás.

A ma gas ba do bott go lyót kel lett egy ütõ -
vel el ta lál ni. A mancsozóbotot (ütõt), a le -
gé nyek fa rag ták a ne kik tet szõ lá nyok nak.

Sport  jel le gû né pi já ték a csül kö zés is,
ami a fi úk tár sas já té ka. Ke res tek egy si ma
te ret, ott fel ál lí tot tak egy na gyobb fa da ra -
bot ( a csül köt), és kört húz tak kö ré. A já -
ték cél ja az volt, hogy bot juk kal le dönt sék a
csül köt.

Vi rág va sár nap:
Jé zus Je ru zsá lem be va ló be vo nu lá sá nak

em lék ün ne pe ez a nap. A ró mai egy ház el -
ne ve zé se sze rint Dominicca palmarum, az -
az pál ma va sár nap. Ná lunk a pál mát a bar -
ka he lyet te sí ti. A vi rág va sár na pi bar ka szen -
te lés egy há zi ere de tû nép szo kás, de a szen -
telt bar kát fel hasz nál ták ron tás el len, gyó -
gyí tás ra, menny dör gés és vil lám el há rí tá sá -
ra is. Egyes fal vak ban a szo bá ban a szent -
kép alá, vagy a ge ren da alá te szik és  a kö -
vet ke zõ év ben ham va zó szer dán en nek a ha -
mu já val ham vaz kod nak.

Bors Eri ka

Amint azt ol va só ink ja nu ár -
ban az or szá gos és me gyei mé -
di ák ból meg tud hat ták, ve ze -
tõ vál tás tör tént a Bá bol na
Nem ze ti Ménesbirtok Kft.
élén. Rombauer Ta mást, a kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ját – aki
2003. már ci us 20-tól lát ta el
fel ada tát – in do ko lás nél kül
fel men tet te tiszt sé ge alól a
Nem ze ti Va gyon ke ze lé si Ta -
nács, mint a cég ál lam ál tal
fel ha tal ma zott va gyon ke ze lõ -
je. He lyet te dr. Me zei Lász ló
szek szár di vál lal ko zót ne vez te
ki a vál la lat élé re.

A hír kap csán ter mé sze te -
sen szárny ra ka pott sok-sok
szó be széd, hí resz te lés, me -
lyek nek ke rék kö tõi a kü lön fé -
le új sá gok, hír por tál ok szer -
kesz tõi vol tak. A hí rek igaz -
ság tar tal ma nem volt 100 %-
os. Nyil ván min den bul vár-
szer kesz tõ a gyors szen zá ci ó ra
volt ki éhez ve, mely nagy ban

nél kü löz te a kor rekt, va ló sá -
gos köz lés té nyét. A Ma gyar
Táv ira ti Iro da köz lé se is szû -
kös volt, mely kö ré az ös  szes
új ság meg pró bál ta a sa ját kö -
rí té sét hoz zá ten ni.

Leg töb ben Rombauer Ta -
mást Szé che nyi -díj jal „tün tet -
ték ki”, ho lott õ a lo vas szak -
ma leg ma ga sabb el is me ré sé -
ben ré sze sült 2006-ban, je le -
sül Szé che nyi-em lék érem ben,
mely más tí pu sú ki tün te tés. 

A ré gi ügy ve ze tõ igaz ga tót
meg lep te a dön tés, hi szen
meg bí za tá sa ez év vé gé ig
szólt. Amint azt a la pok szá -
má ra el mond ta, ed di gi te vé -
keny sé ge vál ság me ne dzse lés -
sel telt. Az zal fog lal ko zott,
hogy az ál la mi cé get ki húz za a
ká tyú ból, és olyan hely ze tet
te remt sen, mely ver seny ké -
pes sé te szi az arab és Shagya-
arab lo vak te nyész té sét a vi -
lág ban.

Az új ügy ve ze tõ igaz ga tó
sze mé lyé vel kap cso lat ban is
sok men de mon da lá tott nap -
vi lá got. Dr. Me zei Lász lót
el sõ sor ban ci põ ke res ke dés -
sel „vá dol ták”, mely te vé -
keny ség gel fe le sé ge, és an -
nak cé ge fog lal ko zik. Me zei
úr egyéb ként ag rár-köz gaz -
dász vég zett sé gû szak em ber,
szek szár di vál lal ko zó, aki el -
hi va tott a lo vasszak mát il le -
tõ en. La punk és a Bá bol nai
Te le ví zió ha ma ro san ri por -
tot ké szít ve le, me lyet ter mé -

sze te sen meg oszt ol va só i val,
né zõ i vel.

Még egy tév esz mét sze ret -
nénk el osz lat ni, még pe dig a
Pettkó-Szandtner Ti bor Lo vas
Szak is ko la és Kol lé gi um to -
váb bi mû kö dé sé vel kap cso lat -
ban. Pelczéder Zol tán, az in -
téz mény igaz ga tó ja kü lön kér -
te la pun kat: a ménesbirtokon
tör tént ve ze tõ vál tás nem érin -
ti is ko lá ju kat, az ok ta tás a ko -
ráb bi ak nak meg fe le lõ en fo -
lyik to vább, sõt, már a kö vet -
ke zõ tan évet ter ve zik.

Vezetõváltás
a Nemzeti Ménesbirtok Kft.

élén



Ami ó ta em ber az em ber, a van da liz mus és a gát lás -
ta lan ság  saj nos  nem is me ret len dol gok. Hol erõ tel je-
s eb ben, hol gyen géb ben, de min dig meg je len nek.
Amint ha lad tunk elõ re a „ci vi li zá ció út ján”, fel sü tött a
re mény su ga ra, hogy ta lán hát tér be szo rul hat nak az
elõbb em lí tett és ha son ló rossz tu laj don sá gok. Vég re
el jött a 21. szá zad, amely tõl so kan-so kat vár tak. Má -
sok tra gé di á kat, vi lág vé gét jó sol tak. Saj nos az erõ szak,
az alat to mos ság, az ego iz mus és más egyéb „szép(?)”
tu laj don sá gok ma már mond hat juk, erény nek és nem
szé gyen nek szá mí ta nak. A kö vet ke zõ tör té net is – me -

lyet Szil ágyi Ág nes me sélt el - „ékes pél dá ja” az elõ zõ -
ek ben em lí tet tek nek:

„Nem akar tam hin ni a lát vány nak, olyan ké pek fo -
gad tak, nem csak a te me tõ ben, ha nem a la ká som kör -
nyé kén is. Egy sze rû en nem tu dom fel fog ni, hogy ép
eszû em ber ilyen dol got hogy tud csi nál ni? Ta valy év
ele je óta megy ez a do log. Édes apám nak a ha lá lá nak
az év for du ló já ra fel dí szí tet tük a sírt vi rá gok kal, vár tam
a nõvéreméket. Jö vünk ki a te me tõ be, egy szál vi rág,
se hol sem mi. Ez volt az el sõ eset. Má jus ban a fo lyo só -
ról, il let ve az er ké lyem rõl 12 cse rép vi rág tûnt el. Még
ezt is va la mi csíny te vés nek gon dol tam. Utá na az tán ki -
ül tet tem a te me tõ be a vi rá go kat, el vit ték. El vit ték ol -
dal ról a ke rá mia tar tó kat, le sóz ták az utá na ül te tett vi -
rá go kat. Az er ké lyem re kü lön bö zõ dol go kat do bál nak
fel, kü lön bö zõ fel irat ok kal. Be telt a po hár! A szü le i met
ki bán tot ta? Ki me ri bán ta ni? Apu kám öt ven, anyu kám
ti zen öt éve meg halt. Kö zös sé gi em ber volt mind egyi -
kük. Az em be re ket szol gál ták, én ma gam is ezt te -
szem. Egy sze rû en nem tu dom fel fog ni, hogy ki volt az
a …(?), nem tu dok rá jel lem zõt mon da ni. Akik a te -
me tõ ben vol tak, õk ér te sí tet tek va sár nap, hogy jöj jek
ki, néz zem meg, hogy néz ki a szü le im sír ja. Egy sze rû -
en nem tu dok sza va kat ta lál ni! Ha a csa lá dom mal,
vagy ve lem van prob lé ma, ké rem szé pen be szél jük
meg! De ilyen dol got, hát ez sír gya lá zás!” Hogy mi tör -
tént? Sza bó Imréné a kö vet ke zõ ket me sél te: „Mi kor
ide jöt tem (a te me tõ be), itt volt egy as  szony, aki ide hí -
vott eh hez a sír hoz, hogy néz zem meg, mik van nak
eze ken a tu já kon. Vé gig a disz nó fül tõl kezd ve min den -
fé le hús caf ran gok vol tak raj ta. Csak cso dál koz tunk és
áll tunk, és néz tünk! Döb be ne tes! Ilyen meg alá zást,
ilyen gya lá za tos dol got nem le het más hol ta lál ni az
biz tos!” Igen ked ves ol va sók! Ma nap ság ilyen „bá tor”

em be rek is él nek vá ro sunk ban, akik – ki tud ja, mi ért?
– azo kat sem kí mé lik, akik örök nyugalomra(?) haj -
tot ták fe jü ket.

Az ese mén  nyel kap cso lat ban dr. Hor váth Klá ra pol -
gár mes tert is meg ke res tük. Kér dé sünk re el mond ta,
hogy fel há bo rí tó nak tart ja a ko ráb ban tör tén te ket és
ezt a dol got is. „In téz ke dé se ket tet tünk, hogy egy részt
meg ta lál juk azt az il le tõt, aki eze ket a cse lek mé nye ket
el kö ve ti, más részt meg kell elõz ni, hogy ilye nek el ter -
jed je nek és ez úgy mond gya kor lat tá vál jon. Sze rin tem
nem nor má lis ez! Idá ig úgy gon dol tam, hogy ezen a te -
le pü lé sen ren des, bé kés és em ber sé ges em be rek él -
nek. Egy más sal szem ben ter mé sze te sen le het nek és
sok eset ben van nak is el len ér zé sek, de idá ig nem jut -
hat nak el az em be rek, mert ez már túl lé pi azt a ha -
tárt, ami meg en ge dett. Kö zös sé gi együtt gon dol ko dás -
ra, együtt ér zés re, együtt cse lek vés re van szük ség, va la -
mint a pol gár õr ség gel és a rend õr ség gel is fel vet tük a
kap cso la tot. Eze ken kí vül a te me tõ mû kö dé si rend jét
is át gon dol tuk és va ló szí nû leg zár ni fog juk éj sza ká ra.”

Bíz zunk ab ban, hogy ta lán vé ge lesz egy szer az
ilyen és eh hez ha son ló cse lek mé nyek nek vá ro sunk -
ban, or szá gunk ban és a vi lá gon! Le het, hogy most so -
kan azt mond ják, ez utó pia! Le het, de ha te szünk el le -
ne, egy szer si ke rül het! Vagy nem? T. S.

12. oldal 2008. február

BÁBOLNAI FÓRUM

Hova jutottunk?

Ja nu ár 30-án szer dán ha lá -
los bal eset tör tént reg gel hat
óra kor a Bá bol na és Ölbõ-
puszta kö zött ve ze tõ au tó -
úton, Bá bol ná tól kö rül be lül
más fél ki lo mé ter re. A Pettkó-
Szandtner Ti bor Lo vas Szak -
is ko la és Kol lé gi um két di ák -
ja fu tó edzést tart va Ölbõ-
puszta fe lé ha ladt, ami kor egy
szin tén Ölbõpuszta fe lé haj tó
gép ko csi el so dor ta az egyik
di á kot, aki a men tõ ko csi ban
vesz tet te éle tét. A má sik fu tót
csak sú rol ta az au tó, így õ és a
gép ko csi so fõr je is ki sebb sé -
rü lé sek kel meg úsz ta a bal ese -
tet.

A két di ák mind egyi ké nek
volt ugyan en ge dé lye is ko la -
idõn kí vü li sport te vé keny ség -
re, azon ban az az út sza kasz,
ame lyen a két di ák fu tó edzést
tar tott, az en ge dély ben sport -
te vé keny ség re meg je lölt hely -
szí nek kö zött nem sze re pelt.
Ami már be bi zo nyo so dott a
bal eset tel kap cso lat ban, az-
az, hogy a két di ák en ge dély
nél kül, a kresszabályoknak

nem meg fe le lõ en az út rossz
ol da lán és egy más mel lett fu -
tott. A két lo vasis ko lás ta nu ló
fe ke te pu ló vert vi selt, lát ha tó -
sá gi mel lény nem volt raj tuk.
A Bá bol na és Ölbõ pusz ta kö -
zöt ti úton köz vi lá gí tás nin -
csen, a bal eset be kö vet kez te -
kor pe dig még sö tét volt. A je -
len le gi tör vé nyek alap ján
egyéb ként kor lá to zott lá tá si
vi szo nyok mel lett la kott te rü -
le ten kí vül mind a gya lo go -
sok nak, mind pe dig, a ke rék -
pá ros ok nak kö te le zõ a lát ha -
tó sá gi mel lény vi se lé se. A
gép ko csi ve ze tõt a bal eset
után vér vé tel re vit ték, al ko ho -
los be fo lyá solt sá got azon ban
nem ál la pí tot tak meg. A bal -
eset be kö vet kez te kor egyéb -
ként egy szem bõl jö võ gép jár -
mû lám pa fé nye is aka dá lyoz ta
a meg fe le lõ lá tás ban a gép ko -
csi ve ze tõt. Mi vel lap zár tán kig
a szak ér tõi vizs gá la tok nem
fe je zõd tek be, azt még nem
tud ni, hogy az egyik ta nu ló
ha lá lát oko zó gép ko csi gyor -
sab ban ha ladt-e a meg en ge -
dett se bes ség nél.

Nagy At ti la Ist vánHalálos baleset Bábolnán MACSKATULAJDONOSOK

FIGYELMÉBE!

A Magyar Állatorvosi Kamara 
február hónapra 20%-os

kedvezményes ivartalanítási 
és veszettségoltási akciót hirdet 

a lehetõséggel élni kívánó 
macskatulajdonosok számára.

Az akcióban a Mátray – Ház Kft.
rendelõje is részt vesz.

(Bábolna, Kossuth u. 22.)

Elõzetes idõpont egyeztetés:
06/30–9616-008



Az  APEH  Kö zép-du nán tú li Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gá nak mun ká ja, és ta pasz -
ta la tai   az év vé gi ün ne pek hez kö tõ dõ
hét   ha tó sá gi kö zös el len õr zés so ro zat -
ban a „Csil lag szó ró Had mû ve let ben”.

„Csil lag szó ró Had mû ve let” né ven az
év vé gi ün ne pek hez kö tõ dõ en  hét ha tó ság
ös  sze han golt el len õr zés-so ro za tát ren del -
te el a Kor mány 2007 no vem be ré ben. Az
el len õr zé sek re hét hé ten ke resz tül no -
vem ber utol só he té tõl ja nu ár má so dik he -
té ig be zá ró lag ke rült sor. Az ak ció cél ja az
eb ben az idõ szak ban megnövekedett for -
gal mat le bo nyo lí tó pi a cok, köz te rü le ti
áru sí tóhe lyek, be vá sár ló köz pont ok ven -
dég lá tó he lyek fo ko zott el len õr zé se a fe ke -
te gaz da ság vis  sza szo rí tá sa ér de ké ben. 

Az APEH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Igaz ga tó ság  Ope ra tív El len õr zé si Osz tá -
lya i nak adó el len õrei  az  ak ció so ro zat ban
ak tí van részt vet tek, ál lan dó je len lé tü ket
ta pasz tal hat ták  a  ke res ke del mi ,  ven dég -
lá tó, ter mékelõ ál lí tó te vé keny sé get vég zõ
egyé ni és tár sas vál lal ko zók. A ré gió te rü -
le tén ös  sze sen  621 db el len õr zést, Bu da -
pes ten 60 db el len õr zést foly tat tak le. Az
el len õr zé sek a nyug ta-szám la adá si kö te le -
zett ség tel je sí té sé re, az al kal ma zot tak fog -
lal koz ta tá sá nak sza bály sze rû sé gé re  , va -
la mint az ér té ke sí tett áruk ere de té nek
iga zo lá sá ra irá nyul tak. Az el len õr zé sek
pró ba vá sár lás sal vagy pró ba fo gyasz tás sal
kez dõd tek, ál ta lá ban a ka rá cso nyi  ün ne -
pek re , a szil vesz ter re  jel lem zõ ter mé ke -
ket vá lasz tot tak  (ka rá cso nyi de ko rá ci ók,
dí szek, aján dék tár gyak, já té kok, fe nyõ fa,
ék sze rek, ru há za ti ter mé kek, szil vesz te ri
trom bi ták, szer pen tin, kon fet ti ) és kü lö -
nös hang súlyt fek tet tek az élel mi sze rek re.
( sza lon cu kor, csokidíszek, élõ hal, sü te -
mé nyek, hús ter mé kek ) 

A ré gi ó ban foly ta tott   nyug ta- szám la -
adás el len õr zé sek  kö zel 20 %-ban  ál la pí -
tot tak meg va la mi lyen  sza bály ta lan sá got.
A leg jel lem zõbb mu lasz tás az  volt, hogy
nem ke rült sor nyug ta adás ra, de elõ for -
dult, hogy a  ki ál lí tott nyug ta nem fe lelt
meg a jog sza bá lyi elõ írá sok nak (hi bás dá -
tum),  pénz tár gép hasz ná la tá ra kö te le zett
vál lal ko zó ké zi nyug tát bo csá tott ki, a szi -
go rú szám adá sú bi zony la tok  nyil ván tar -
tá sa nem a sza bá lyok nak meg fe le lõ en volt
ve zet ve vagy a pénz tár gép adó me mó ri á já -
nak ki íra tá sa  ha tár idõ re nem tör tént
meg.   Bu da pes ten a ta pasz ta la tok alap ján
lé nye ge sen ros  szabb volt  a nyug ta adá si
fe gye lem 

A fog lal koz ta tot tak be je len té sé nek el -
len õr zé se so rán  26 eset ben ál la pí tot ták
meg be nem je len tett al kal ma zott fog lal -
koz ta tá sát, mely nek kö vet kez mé nye ként
bír ság ki sza bá sa mel lett   üz let be zá rás ra
szá mít hat az üz let üze mel te tõ je il let ve a
szol gál ta tó  te vé keny sé get vég zõ te vé keny -
sé gét 12 nap ra fel füg gesz ti az adó ha tó ság.
A fog lal koz ta tás el len õr zé sé nél a leg több
sza bály ta lan ság az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel fog lal koz ta tot tak kö ré ben ta -
pasz tal ha tó. Az al kal mi mun ka vál la lók
ese té ben a fog lal koz ta tás jog sze rû sé gét az
adott na pi dá tu mot tar tal ma zó a mun ka
fel vé te le elõtt a mun kál ta tó ál tal sza bá lyo -
san és tel jes kö rû en  ki töl tött  sor iga zol ja
az al kal mi  mun ka vál la lói könyv ben.

Amen  nyi ben az el len õr zés nap já ra be jegy -
zés nincs, vagy a be jegy zés dá tum nél kü li,
il let ve nem tar tal maz za az évet,  hó na pot,
vagy ép pen a na pot -  és a fog lal koz ta tott
al kal ma zott ként sincs be je lent ve az APEH
fe lé -  be nem je len tett al kal ma zott nak
mi nõ sül. 

A for gal ma zott áruk ere de tét vizs gál va
leg több eset ben az  ér té ke sí tés hely szí nén
nem vol tak meg ta lál ha tók az áruk ere de -
tét iga zo ló be szer zé si szám lák még má so -
lat ban sem. Ez ter mé sze te sen még  nem
azt je len ti, hogy iga zo lat lan ere de tû árut
for gal maz tak   -  3 na pon be lül be mu tat -
ha tók az ere de ti be szer zé si bi zony la tok –
vi szont ha nincs a  be szer zé si bi zony lat
leg alább má so lat ban az áru sí tás he lyén ,
azt  mu lasz tá si bír ság alap já ul szol gá ló
tény ként ha tá roz za meg az adó zás rend jé -
rõl szó ló tör vény.

A „Csil lag szó ró Had mû ve let” ke re te in
be lül  társ ha tó sá gi egy ide jû el len õr zé sek -
re is sor ke rült. Az Ope ra tív El len õr zé si
Osz tá lyok adó el len õrei  a ré gió va la meny  -
nyi  me gyé jé ben min den hé ten  egy elõ ze -
te sen egyez te tett  al ka lom mal az Élel mi -
szer lánc – biz ton sá gi és Ál lat egész ség ügyi
Ha tó ság  el len õre i vel vé gez tek élel mi szer
üz le tek ben , élel mi szer rak tá rak ban  áru -
ere det és fog lal koz ta tói el len õr zé se ket,
mi köz ben az Ál lat or vos kol lé gák az élel -
mi sze rek sza va tos sá gát, mi nõ sé gét, tá ro -
lá sát, cso ma go lá sát  vizs gál ták.

A Vám és Pénz ügy õr ség dol go zó i val egy
va sár na pi na pon ke rült sor pi a ci – köz te -
rü le ti kö zös el len õr zé sek re, a rend õr ség
mun ka tár sai négy eset ben se gí tet ték az
el len õrök mun ká ját, rak tár ban, üz let ben,
szí nes fém-hul la dék te le pe ken .

Ös  sze gez ve az ak ció ered mé nye it a ré -
gió te rü le tén ki sza bás ra ke rü lõ mu lasz tá -
si bír ság el éri a 11 mil lió fo rin tot, de a
nyug ta-szám la adás te rü le tén né mi ja vu -
lás fi gyel he tõ meg az év elõ zõ idõ sza ka i -
hoz ké pest. 

Mi vel az ak ció 2008 el sõ két he tét is
érin tet te, fel kell hív nunk a fi gyel met az
adó zás rend jé rõl szó ló tör vény vál to zá sa i -
ra , hi szen nagy ság ren di leg szi go rúbb bír -
sá go lá si sza bá lyok lép tek élet be. A nyug ta-
szám la adás el mu lasz tá sa, iga zo lat lan ere -
de tû áru for gal ma zá sa, és be nem je len -
tett al kal ma zott fog lal koz ta tá sa ese tén
ugyan is  az adó zót ter he lõ bír ság ös  sze ge
2008 ja nu ár 1-jétõl  egy sé ge sen  1 mil lió
fo rin tig ter jed het . Ezenkí vül nem csak az
adó zó bír sá gol ha tó, ha nem mel let te a
nyug ta-szám la adást el mu lasz tó ér té ke sí tõ
sze mély, (al kal ma zott) is 10 ezer fo rint tól
50 ezer fo rin tig ter je dõ bír ság gal. A nyug -
ta – szám la adás 1 éven be lü li is mé telt el -
mu lasz tá sa, iga zo lat lan ere de tû áru for -
gal ma zá sa és be nem je len tett al kal ma -
zott fog lal koz ta tá sa ese tén a mu lasz tá si
bír ság ki sza bá sa mel lett az adó kö te les te -
vé keny ség cél ját szol gá ló he lyi sé get az
adó ha tó ság  12 nyit va tar tá si nap ra  le zár -
hat ja, vagy a te vé keny ség gya kor lá sát
ugyan ezen idõ tar tam ra fel füg geszt he ti.
An nál a fog lal koz ta tó nál ahol   be nem je -
len tett al kal ma zot tat ta lál nak az el len -
õrök, az adó ha tó ság  leg alább  há rom ha -
vi fog lal koz ta tást vé lel mez ve leg alább a
mi ni mál bért vé lel mez ve becs lés al kal ma -
zá sá val adó hi ány ként  ál la pít ja meg  az
adó kat és já ru lé ko kat. 

Szalainé Mol nár Eri ka
fõ osz tály ve ze tõ

Ope ra tív El len õr zé si Fõ osz tály
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

FEBRUÁR
10-én  vasárnap 10.15 órától szentmise 

Nagyböjt 1. vasárnapja

17-én  vasárnap 10.15 órától szentmise
Nagyböjt 2. vasárnapja

24-én  vasárnap 10.15 órától szentmise
Nagyböjt 3. vasárnapja

Március
2-án vasárnap 10.15 órától szentmise

Nagyböjt 4. vasárnapja
9-én vasárnap 10.15 órától szentmise

Nagyböjt 5. vasárnapja

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.

APEH Bábolnai Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat

Az újon nan meg vá lasz tott GYÖK ala ku ló ülé se
Ja nu ár 12-én meg kezd te mun ká ját a múlt év de cem be ré ben

meg vá lasz tott Gyer mek- és If jú sá gi Ön kor mány zat tes tü le te.
Ál ta lá nos is ko lánk di ák jai aláb bi „tár sa ik nak” sza vaz tak bi zal -
mat az el kö vet ke zen dõ két év re: pol gár mes ter – Len gyel Dá ni -
el

KÉP VI SE LÕK: Ba lázs Ro bin; Csil lag Vi vi en; Do ro gi György;
Kör men di Im re; Popovics Lin da.

„A bá bol nai GYÖK 1995-ben ala kult, az or szág ban ti zen-ne -
gye dik ként” – tud tuk meg Len gyel Dá ni el tõl. „Ez so ká ig na -
gyon jól mû kö dött. Né hány éve ez hát tér be szo rult, de sze ret -
nénk, ha a jö võ ben ugyan olyan jól tud na mû köd ni, mint a kez -
de tek kor. Na gyon fon tos nak tart juk, hogy to vább ra is le gyen
egy ilyen szer ve zet Bá bol nán.”

Az ala ku ló ülé sen részt vett dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter,
Ta nos Lászlóné az ál ta lá nos is ko la igaz ga tó he lyet te se, va la -
mint Vaski Alida a mû ve lõ dé si és sport in téz mény igaz ga tó ja is.
Az õ se gít sé gük kel ál lí tot ták ös  sze a 2008. évi prog ram ter ve ze -
tü ket és költ ség ve té sü ket. A prog ra mok kö zött sze re pel nek az
elõ zõ évek ben ha gyo má nyos nak mond ha tó: Bo lon dos sport -
nap, Ku tya szép ség- és ügyes sé gi ver seny, Szent Iván éj – pó -
ker ver sen  nyel, Halloween party és a Sulibörze. Eze ken kí vül
más ren dez vé nye ket is sze ret né nek tar ta ni. Fon tos nak tart ják a
test vér vá ro si kap cso la tok ápo lá sát. Ezen be lül a Hidaskürti
Gyer mek Ön kor mány zat tal va ló együtt mû kö dés fel újí tá sát, az
auszt ri ai di ák cse re prog ram is mé telt el in dí tá sát, va la mint a dá -
ni ai kap cso la tok fel élesz té sét. Költ ség ve té sü ket 400 – 500 ezer
Ft kö zött ter ve zik, me lyet Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta biz -
to sít szá muk ra. Ter ve ik sze rint min den hó nap utol só szom bat -
ján ta lál koz nak, hogy ak tu á lis prog ram ja i kat, prob lé má i kat
meg be szél jék. Ter mé sze te sen ez a ren dez vé nyek elõt ti idõ szak -
ok ban vál toz hat. T .S. 
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Me rõ ben új kez de mé nye zés az a
lab da rú gó tor na – il let ve baj nok ság –
mely Nagy Lász ló, az után pót lás ko rú
lab da rú gók edzõ je öt le te nyo mán, és
szer ve zé sé ben in dult ja nu ár ele jén. 

Az is mert sport szak em ber - aki
2007. õszé tõl vet te át a lab da rú gó pa -
lán ták edzé se it – úgy ta lál ta, hogy a
BSE sport te le pén épí tett mû fü ves fo ci -
pá lya az év nagy ré szé ben ki hasz ná lat -
la nul áll. Mind emel lett a me gyei és
ala cso nyabb osz tá lyú lab da rú gó csa pa -
tok szá má ra a té li idõ szak ban vaj mi
ke vés meg mé ret te té si le he tõ ség adó -
dik. Öt le té hez se gít sé get nyúj tott az

eny he té li idõ já rás is, így két le gyet üt -
he tett egy csa pás ra: egy részt nép sze rû -
sít he ti a mû fü ves, kis pá lyás lab da rú -
gást – ez zel pár hu za mo san a BSE pá -
lyá ja is ki hasz nált tá vá lik -, más részt
pe dig ki tû nõ fel ké szü lé si le he tõ sé get
nyújt a kör nyék fo cis tá i nak a ta va szi
sze zon ra.

Az év ele jén ki kül dött fel hí vás meg -
le he tõ sen nagy nép sze rû ség re ta lált,
hi szen ti zen két csa pat nyúj tot ta be ne -
ve zé sét: két me gyei el sõ osz tá lyú, és tíz
ala cso nyabb osz tály ban ját szó Ko má -
rom-Esz ter gom és Gyõr-Moson-
Sopron me gyei együt tes. 

A szer ve zõk a nagy szá mú je lent ke -
zõ re va ló te kin tet tel két cso port ra osz -
tot ták a me zõnyt, még pe dig úgy, hogy a
két me gyei el sõ osz tá lyú csa pat hoz
sor sol ták a töb bi e ket. A baj nok sá got
ja nu ár 17-én kezd ték, mi kor is a BSE
gár dá ja ki vá ló an mu tat ko zott be a
mezõörsiekkel szem ben. A mér kõ zé -
se ket ked den ként és csü tör tö kön ként
játs  szák 18 órai kez det tel, két szer hu -
szon öt per ces idõ tar tam ok ban. Ked -
den az „A”, csü tör tö kön pe dig a „B”
cso port játs  sza rang adó it a mû fü ves
pá lyán. 

A bá bol nai le gény ség ed dig ve ret le -
nül ve ze ti a „B” cso port ta bel lá ját. 

Sza bó At ti la, a BSE lab da rú gó csa pa -
tá nak edzõ je la punk szá má ra el mond -
ta: együt te se az eny he té li idõ já rás nak
kö szön he tõ en rend sze res he ti edzé -
sek kel ké szül a baj nok ság ta va szi mér -
kõ zé se i re, mely hez jó ki egé szí tést
nyújt a mû fü ves baj nok ság. Emel lett
több nagy pá lyás edzõ mér kõ zést is ját -
szot tak, il let ve ját sza nak mind ide gen -
ben, mind pe dig ha zai kör nye zet ben
ma ga sabb és ala cso nyabb osz tály ban
sze rep lõ csa pa tok kal egy aránt. Lab da -
rú gó ink mes te re fon tos nak tar tot ta el -
mon da ni, hogy ja nu ár 20-tól feb ru ár
20-ig tart az át iga zo lá si idõ szak, mely
ha kis mér ték ben is, de érin ti egye sü -

le tün ket is. Tá vo zott Szedlacsek Zol -
tán, aki Ta tán kí ván ja foly tat ni lab da -
rú gói pá lya fu tá sát, vi szont le iga zol ták
Ollé Ist vánt, aki re mél he tõ leg ered mé -
nyes gól lö võ csa tár lesz. Ne fe led jük:
feb ru ár vé gén az õszi for du ló ból el ma -
radt mér kõ zés sel Nagyigmándon kezd
együt te sünk. Fon tos le het, hogy so kan
szur kol junk a két szom széd vár rang -
adó ján.

A mû fü ves lab da rú gó baj nok ság 
ed di gi ered mé nyei:

"A" cso port: Ja nu ár 22. kedd
Nagyszentjános - Gönyû 3 :2
Csém - Koppánymonostor 3 : 2
Bõny - Mind szent pusz ta 5 : 2
Ja nu ár 29. kedd 
Nagyszentjános - Csém 4 : 0
Gönyû - Bõny 8 : 0
Koppánymonostor-Mind szent pusz ta 7 : 4
"B" cso port: Ja nu ár 17. csü tör tök
Bá bol na - Me zõ õrs 8 : 0
Ász ár - Bana 2 : 2
Szend - Tárkány 2 : 3
Ja nu ár 24. csü tör tök
Bá bol na - Ász ár 3 : 1
Mezõörs - Szend 2 : 3
Bana - Tárkány 7 : 0
Ja nu ár 31. csü tör tök
Bá bol na - Szend 4 : 2
Mezõörs - Bana 0 : 7
Ász ár - Tárkány 6 : 1

A hely osz tók ra vár ha tó an feb ru ár
26-án ked den, il let ve feb ru ár 28-án
csü tör tö kön ke rül majd sor.

Mire lapunkat kézhez veszik, már a tizedik for-
dulón is túljutott a vasárnaponként zajló Téli
Teremlabdarúgó Kupa mezõnye. A tizenhárom csapat
alkalmanként kiélezett küzdelmet folytat a
gyõzelmekért. Néha ugyan elõfordul egy-egy langyo-
sabb meccs is, sõt, már két olyan mérkõzés is akadt,
melyet valamelyik együttes hibájából nem tudtak leját-
szani, azért azt hiszem, a nézõk számára mindig akad
olyan érdekes momentum, melyrõl érdemes beszél-
getni.

Mindenesetre úgy tûnik, az erõviszonyok már stabi-
lizálódtak. A „Márkaszerviz” rutinos, technikás játéko-
sai határozottan kiemelkednek a mezõnybõl, bár õk
errõl egy kicsit szerényebben vélekednek. Az „idõseb-
bik” kocsi csapat, a „T Kopikeker”, a Csém, a
„Szûzoltók”, az „Öregfiúk”, valamint a „Törpe SC”
óriási küzdelmeket folytatnak az értékes pontokért,
hiszen mindegyik gárda esélyes a dobogóra. Mindez
rendkívül színvonalassá teszi a tornát, ugyanis a tabel-
la elsõ hét helyezettje hasonló tudású, játékerejû
együttes, így mindig a pillanatnyi idegállapot, no és a
játékos létszám lehet a döntõ.

Az alsóházban a szendiek próbálnak foggal-köröm-
mel felfelé kapaszkodni, de rendszerint valami apró
hiba folytán elmaradnak a várt sikerek. A Komárom és
a Szõny együttese hiába rendelkezik technikás, jó lab-
darúgókkal, a csapatjátékuk úgy tûnik nem az igazi. A
„Gall Vill” csapata egyelõre gyengélkedik, de kitartóan
állják a pofonokat. Az ifjúsági korú labdarúgókat
felvonultató „fiatalabbik” kocsi csapat még nem nyert
mérkõzést, de reméljük, a torna végéig kitartanak a
legények.

VI. forduló: 2008. január 13. (vasárnap)
Szûzoltók, Bábolna–Öregfiúk, Bábolna 2:3
T.Kopiker, Bábolna–Törpe SC, Ács 3:0
Régi Csibészek, Komárom–Gall-Vill, Bábolna 6:2
Rózsaszín Lódobogás, Ács–Másnapos Banda, Kocs 11:2
Gépállat, Kocs–Liget Büfé, Szend 6:3
Házi Tej, Szõny–Csém 5:5

VII. forduló: 2008. január 20. (vasárnap)
Törpe SC, Ács–Házi Tej, Szõny 6:3
Másnapos Banda, Kocs–Szûzoltók, Bábolna 4:10
Gall-Vill, Bábolna–Márkaszervíz, Bábolna1 1:3
Liget Büfé, Szend–Rózsaszín Lódobogás, Ács 3:4
Csém–Gépállat, Kocs 1:3
Öregfiúk, Bábolna–T.Kopiker, Bábolna 3:4

VIII. forduló: 2008. január 27. (vasárnap)
Öregfiúk, Bábolna–Törpe SC, Ács 4:2
T.Kopiker. Bábolna–Gall Vill, Bábolna 14:3
Márkaszervíz, Bábolna–Másnapos Banda, Kocs 4:3
Régi Csipészek, Komárom–Liget Büfé, Szend 2:6
Szûzoltók, Bábolna–Csém 8:4
Gépállat, Kocs–Házi Tej, Szõny 4:2

IX. forduló: 2008. február 3. (vasárnap)
Másnapos Banda, Kocs–T.Kopiker, Bábolna 4:7
Törpe SC, Ács–Szûzoltók, Bábolna 3:4
Gall Vill, Bábolna–Öregfiúk, Bábolna 1:2
Házi Tej, Szõny–Rózsaszín Lódobogás, Ács 4:5
Csém–Régi Csipészek, Komárom 2:5
Liget Büfé, Szend–Márkaszervíz, Bábolna 2:7

A bajnokság állása a IX. forduló után:
Mérk. Pont Gólarány

1.  Márkaszervíz_Bábolna 8 22 44:12
2. T.Kopiker Bábolna 8 18 42:22
3. Szûzoltók Bábolna 8 16 36:25
4. Gépállat Kocs 8 16 21:11
5. Öregfiúk Bábolna 8 16 24:21
6. Csém 9 13 39:30
7. Törpe SC Ács 9 12 35:38
8. Régi Csibészek Komárom 8 12 30:38
9. Liget Büfé Szend 9 9 35:39
10. Rózsaszín Lódobogás Ács 8 9 28:31
11. Házi Tej Szõny 9 8 36:48
12. Gall Vill Bábolna 8 4 15:39
13. Másnapos Banda Kocs 9 1 23:53

Legjobb góllövõk: Ollé I.: 18 gól (Márkaszervíz,
Bábolna), Szedlacsek Zoltán 14 gól (Szûzoltók
Bábolna), Horváth B. 13ól (Házi Tej Szõny), Száraz J.
13 gól (Öregfiúk,Bábolna), Tóth András 11 gól (Törpe
SC Ács), Rózsahegyi Tamás 11 gól (Márkaszervíz
Bábolna), Beigelbek Attila 11 gól (Régi Csibészek
Komárom,)

SSppoorr tt   SSppoorr tt   SSppoorr tt

TÉLI TEREMLABDARÚGÓ KUPA

MÛFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
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A ko ráb bi évek ha gyo má nya i hoz
hí ven a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Lab da rú gó Szö vet ség idén is meg ren -
dez te, il let ve fo lya ma to san ren de zi a
me gye után pót lás ko rú fo cis tái szá -
má ra azt a te rem tor na so ro za tot,
mely szin te min den iga zolt fi a tal lab -
da rú gót meg moz gat a té li idõ szak ban.
A BSE négy kü lön bö zõ kor osz tá lyú
csa pat tal ne ve zett, akik nek kü lön
elõnyt je lent het, hogy mér kõ zé se i ket
ha zai kör nye zet ben, vá ro sunk sport -
csar no ká ban vív hat ják. 

Az el sõ meg mé ret te tés re ja nu ár
19-én ke rült sor, mi kor is az if jú sá gi
kor osz tály kép vi se lõi mér het ték ös  sze
ere jü ket, tu dá su kat el len fe le ik kel.
Blaesius Ede edzõ csa pa ta meg le he -
tõ sen fog hí ja san állt ki el len fe le i vel.
Meg fe le lõ há ló õr hí ján me zõny já té ko -
sok cse rél get ték egy mást a ka pu ban,
és mind ös  sze egy tar ta lék já té kos ült
a kis pa don. Mind ezek el le né re vé gig -
ver ték a me zõnyt, és ve ret le nül ju tot -
tak to vább az elõ dön tõ be. A tör té net -
hez hoz zá tar to zik még, hogy kü lön le -

ges sza bá lyok sze rint ját szot ták a
mér kõ zé se ket: a futsal sza bá lyai sze -
rint. Nem rész le tez ném a sza bá lyo -
kat, mind ös  sze a leg fon to sab bak:
más tí pu sú lab dá val játs  szák, el té rõ
sza bály rend szer rel. Úgy tû nik
ifistáink na gyon jól al kal maz ták
mind eze ket.

Ja nu ár 26-án ser dü lõ já té ko sa ink
pró bál ták meg mu tat ni, mi is a te rem -
fo ci. Ne kik – idõ sebb tár sa ik kal el len -
tét ben – ez már ke vés bé si ke rült.
Nagy Lász ló edzõ ve zény le té vel min -

dent meg pró bál tak a si ker ér de ké -
ben, de saj nos ne kik ez al ka lom mal
nem ju tott más, csu pán ve re ség. De
úgy tûnt, a gye re kek nek nem szeg te
ked vét a si ker te len ség, va ló szí nû, úgy
gon dol ják: so kat kell még ta nul ni uk.
De leg alább van ki tõl, hi szen mes te -
rük lel ke se dé se és a ki tar tás tö ret len. 

A foly ta tás már feb ru ár 2-án meg -
tör tént, és még egy kor osz tály vív ja
majd küz del me it sport csar no kunk -
ban.

E cikk író ja min den kit ar ra pró bál
ösz tö nöz ni, hogy le he tõ sé ge i hez mér -
ten néz zék meg a lab da rú gó pa lán ták
mér kõ zé se it. Hig  gyék el, meg éri!

BÁBOLNAI FÓRUM
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NB III XII. for du ló 
2008. ja nu ár 26. Gyõrszentiván 
Kék Go lyó - Bá bol na 2 : 6 (2443

: 2488)
Bá bol na SE já té ko sai: ifj. Kör -

men di Im re (348 fa), Böröndi Zsolt
(415 fa, pf.), Szil ágyi And rás (459
fa, pf.), Ba lom Sán dor (425 fa, pf.),
Morvai Gá bor (433 fa, pf.), Barányi
Fe renc (408 fa).

NB III-mas csa pa tunk is mét
meg mu tat ta, hogy van tar tá sa. Ide -
gen ben 70-fás hát rány ból for dí tott.

Rá adá sul ezt a na gyon jó já té ko sok -
ból ál ló Gyõrszentiván ven dé ge ként
tet ték a fi úk. 

Te hát na gyon jól in dult a ta vasz. 
Vár juk a to váb bi jó foly ta tást.

Haj rá Bá bol na!

Tar ta lék Baj nok ság XII. for du ló 
2008.január 25. Bá bol na 

Bá bol na “B” - Jobb Dá ma “B”
0:6 (1146 : 1558)

Bá bol na SE tar ta lék csa pa tá nak
já té ko sai: Sá rai Ta más (368 fa),

Bujáki Jó zsef (363 fa), Ba lom Nor -
bert (342 fa), Mo gyo ró si Ba lázs
(373 fa).

Tar ta lék csa pa tunk 6-0-ás ve re -
sé get szen ve dett ha zai pá lyán. Saj -
nos van ami kor sem mi sem si ke -
rül. Ezen a mér kõ zé sen ez fo ko zot -
tan igaz volt.

NB III. XIII. for du ló
2008. feb ru ár 2. Bá bol na

Bá bol na – Kun szi get 6:2
(2377:2309)

A Bá bol na SE já té ko sai: Kör men -
di Zol tán (392 fa, pf.), Tor ma Jó zsef
(373 fa), Barányi Fe renc (398 fa,

pf.), Morvai Gá bor (271 fa, le cse rél -
ve, he lyet te if. Kör men di Im re 113
fa), Skuba Zol tán (409 fa, pf.), Ba -
lom Sán dor (421 fa, pf.).

Ha zai pá lyán szin te kö te le zõ volt
a gyõ ze lem az utol só he lyen ál ló
Kun szi get el len. 

Is mét ne he zen in dult a mér kõ -
zés, de a csa pat szel lem, az ös  sze tar -
tás és a be fe je zõ em be rek jó tel je sít -
mé nye is mét di a dal mas ko dott. A
vé ge biz tos ha zai gyõ ze lem. 

Min den szer dán 16:15 órá tól
ser dü lõ és if jú sá gi fog lal ko zás a sza -
bad idõ köz pont ban. 

Tor ma Jó zsef

Az elõdöntõbe jutott ifjúsági csapat A BSE serdülõ csapata

UTÁNPÓTLÁS FUTSAL TORNA

TEKE - TEKE - TEKE
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Hat éves kor tól a 78 éve sig csú csot je -
len tõ, 177 sak ko zó ült asz tal hoz a ha gyo -
má nyos sakk ver se nyün kön.

A sak ko zá si le he tõ sé gen túl fesz ti vá -
lunk von ze re jét több té nye zõ is be fo lyá -
sol ja.

– A több mint más fél év ti ze de kris tá -
lyo so dó le bo nyo lí tá si for ma.

– Ama tõr szin ten egye dül ál ló dí ja zás,
ami az idén is ha son ló volt a ko ráb bi ak -
hoz. Kö szö net ezért az ön kor mány za -
tunk nak, dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter
as  szony nak, aki a fõ véd nök sé get is vál lal -
ta, sõt Cseh Lász ló bi zott sá gi el nök kel a
tény le ges le bo nyo lí tás ban is se gí tett.

– Ha gyo má nyos tá mo ga tónk Sza bó
Fe renc, Bihariné Sza bó Be á ta és Valkó
Fe renc, akik az ok le ve lek el ké szí té sé vel
tá mo gat ták a ver senyt.

– Több éve me cé ná sunk a Gombolai
csa lád is.

– A szak sze rû le bo nyo lí tást gya kor lott
ver seny bí rók - Lász ló Im re, Hor váth Csa -
ba és Hor váth At ti la – biz to sí tot ták.

– A tech ni kai rész le tek ben az ál ta lá -
nos is ko la dol go zói, a he lyi mé dia és a
pol gár mes te ri hi va tal mun ka tár sai mû -
köd tek köz re.

– A me gyei új sá gok is kel lõ pro pa gan -
dát nyúj tot tak, a 24 Óra ri por ter rel is
kép vi sel tet te a na pi la pot.

– A szo ká sos résztvevõkhöz 10 gyer -

mek in du lá sá val egy gyõ ri sakk-egye sü let
is csat la ko zott. A ve ze tõ jük el mond ta,
hogy a sze mé lyes ta pasz ta la ta a meg is -
mert jó hír ne vet is fe lül múl ta.

– Ver se nyünk ha gyo má nyo san sport -
sze rû lég kör ben zaj lik. A 406 játsz ma so -
rán meg ol dat lan, vi tás kér dés nem
akadt.

– Min den ki na gyon jó han gu lat ban
tá vo zott a bá bol nai szer ve zett ség és ven -
dég sze re tet él mé nyé vel. Kü lö nö sen a dí -
ja zot tak és a he lye zet tek.

Kü lön dí jat kap tak:
– a két hat éves óvo dás: Monori Lil la

(Gyõr) és Bán And rás (Ta ta),
– a leg idõ sebb sakk tár sunk: Várday

Nán dor (Gyõr),
– a fel nõt tek kö zött sze rep lõ leg jobb

if jú hölgy: Mol nár Ad ri enn (Na szály),
– ré gi se gí tõnk és ver seny zõnk: Beke

Pé ter (Ács),
– a leg több pon tot gyûj tõ bá bol nai di -

ák: Pil lér At ti la,
– a de bü tá ló gyõ ri Szi mul tán SE, va -

la mint a kis bé ri és az ácsi sakk-csa pat.
A For tu na ka te gó ri á ban szá mos sze -

ren csés in du ló nyert ér té kes dí jat.
A Sakk vi lág cí mû új ság 2-3 pél dá nyát

min den al sós fiú (38 fõ) a szer kesz tõ ség
aján dé ka ként ve het te át.

Kü lön ös  sze ál lí tá so kat ké szí tet tünk a
11. vi lág baj nok, Robert Fischer élet mû -

vé bõl. Ez zel is sze ret tünk vol na meg em -
lé kez ni – saj nos a mi na pi ha lá la kap csán
– sak ko zói gé ni u szá ról.

Ered mé nyek:
1. Alsós lá nyok:

Mihalicz Ivett (5 pont) Gyõr
Bán sze gi Bíborka (4 pont) Kis bér
Blaschek Krisz ti na (4 pont) Tar ján

2. Alsós fi úk:
Vorosvaczki And rás (6 pont)
Nyergesújfalu
Hor váth Sán dor (5,5 pont) Ta ta
Nagy Bá lint (5,5 pont) Ta ta

3. Felsõs lá nyok:
Ko vács Ju dit (4 pont) Ta ta
Ko vács Zsó fia (2,5 pont) Bá bol na

4. Felsõs fi úk:
Heitz Dá ni el (6,5 pont) Ta ta
Hor váth Ba lázs (5,5 pont) Ta ta
He ge dûs Ádám (5,5 pont) Ta ta

5. Középiskolás lá nyok:
Bán sze gi Re be ka (3 pont) Kis bér
Né meth Eni kõ (0 pont) Bá bol na

6. Középiskolás fi úk:
Vereszki Ben ce (6 pont) Ta ta bá nya
Or bán Ede (5 pont) Ta ta bá nya
Var ga Ta más (4 pont) Ta ta

7. Felnõttek:
Dr Sopow Ta más (5 pont) Kis bér
Szõnyi La jos (5 pont) Ács
J. Ke re kes György (5 pont)
Al más fü zi tõ

8. Nyugdíjas:
Né meth La jos (5,5 pont) Ta ta bá nya
Fe ke te Pál (4 pont) Ko má rom
Papp Jó zsef (3,5 pont) Ta ta bá nya

9. Komárom-Esztergom me gyei nyílt ra -
pid baj nok sá ga:
Gyurkovics Ben ce (6 pont) Gyõr
Né meth Sán dor (5,5 pont)
Ta ta bá nya
Bán sze gi At ti la (4,5 pont) Kis bér

10. A ra pid nõi baj nok:
Pin tér Ale xand ra, Ta ta

15 bá bol nai sakk tár sunk in dult el a
ver se nyen.

A leg ma ga sabb he lye zést (2. hely) Ko -
vács Zsó fia 6. osz tá lyos és Né meth Eni kõ
kö zép is ko lás ta nu ló ér te el.

Ki eme lés re ér de mes Már kus Jó zsef
4,5 pon tos tel je sít mé nye. Mind ös  sze fél
egy ség gel ma radt le a do bo gó ról. Di csé -
re tes Pil lér At ti la 4 pont ja.

A töb bi ek: Bakulár Márk, Bors Be at -
rix, Rádoki Lu ca, Né meth Norbert, Sza bó
Eliot, 

Kiss Oli vér, Szász Már ton, Schulmann
Ist ván, Szõ ke Ti bor, Tomozi Ani kó és Si -
mon Jó zsef be csü let tel helyt áll tak. 

Az egy re szín vo na la sabb me zõny ben
egy kis sze ren csé vel több pon tot is sze -
rez het tek vol na.

A sakk vi lág szer te a so ka dik vi rág ko -
rát éli. Az internet se gít sé gé vel úgy játsz -
ha tunk, akár egy ja pán, bra zil, vagy bár -
ki más el len, mint a szom széd dal egy ko -
ron. Sõt, még „tár sa log ha tunk” is köz -
ben.

Ver se nyünk szer ve zé sé vel sze ret nénk
hoz zá já rul ni, hogy mi nél több bá bol nai
és kör nyék be li ba rá tunk kap jon ked vet e
nagy sze rû szel le mi sport hoz.

Bierbauer Im re
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