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Donkó Lász ló so ra i val kö -
szönt jük (ha kissé megkésve
is) vá ro sunk lá nya it, as  szo -
nya it a nõ nap al kal má ból.

Virágot legszebb csokorral
Köszöntést legszebb szavakkal 
Illik ma mondani.
Õt köszöntjük, aki 
Emberré fölnevel
Ki magához emel
S ezer jót érdemel, ma
Õt köszöntjük, Õt
a drága, drága nõt!

Nõnapi köszöntõ

Farsangi körkép
Farsangolás az óvodában, bölcsõdében, az Idõsek Klubjában, illetve

az általános iskolában. Képes beszámoló a 17-22. oldalon.

Szülõk-nevelõk Bálja 
Tudósítás a 20-21. oldalon.

A XV. Bábolnai
Borverseny 

Tudósítás a 2. oldalon.

A jó hangulatról
Sasvári Sándor is 
gondoskodott

Nyugdíjasaink is szívesen öltöztek jelmezbe



Te le pü lé sünk ha gyo má nyos
ren dez vé nyei so rá ban ta lán a
leg ré geb ben mû kö dõ az a bor -
ver seny, me lyet an nak ide jén –
ti zen hat év vel ez elõtt – Hal mai
Jó zsi bá csi in dí tott út já ra. Ak -
kor még sen ki nem gon dol ta
vol na, hogy a he lyi és kör nyék -
be li ama tõr bo ros gaz dák eny  -
nyi re ki tar tó ak lesz nek, és év rõl
év re el hoz zák bo ra i kat e meg -
mé ret te tés re. E köz ben vol tak
si ke re sebb és ke vés bé si ke res
évek, de a ha gyo mányt hí ven
õr zik. Oly an  nyi ra, hogy nem rég
meg ala kult a Bá bol nai Bor ba -
rá tok Egye sü le te, mely szer ve -
zet még in kább erõ sí ti a bor ver -
se nyek tra dí ci ó ját.

Az idõk fo lya mán Cseh Lász -
ló úr vet te át a ver se nyek szer -
ve zé sét, és most már kö zel más -
fél év ti ze de tö ret len lel ke se dés -
sel a ren dez vé nyek mo tor ja. A
ti zen ötö dik bor ver seny az tán
kü lön öröm mel töl töt te el a fõ -

szer ve zõt, hi szen so ha nem lá -
tott lét szá mú ne ve zés ér ke zett,
szám sze rint 30. A részt ve võk
ez út tal 63 bort kós tol hat tak,
mely bõl 49 fe hér- és 14 vö rös -
bor volt. A meg mé ret te tés re ez
al ka lom mal a kör nyék be li bo -
ros gaz dá kon kí vül – bá bol nai,
tárkányi, banai, szendi, ácsi –
nyú li és ta tai bor ba rá tok is el -
hoz ták bo ra i kat, és a he lyi bor -
ked ve lõk kö re is bõ vül ni lát szik.
A ne dû ket ez út tal is a nem zet -
kö zi sza bá lyok sze rint pon toz -
ták: íz re, il lat ra, za mat ra, tisz ta -
ság ra kon cent rál tak a bí rá lók,
akik most is sa ját, il let ve egy -
más bo ra it ér té kel ték oly mó -
don, hogy sen ki nem tud ta, az
ép pen kós tolt bort ki ter mel te,
ki ké szí tet te. Akadt, aki fel is -
mer ni vél te sa ját bo rát íze, il la -
ta, kül le me alap ján, de a fõ cél
az volt, hogy al ko tó jel le gû vé le -
mé nye ket al kos sa nak egy más
bo ra i ról.

A XV. Bá bol nai Bor ver senyt
– me lyet az Ötösfogat ét te rem
Zsolnay ká vé há zá ban bo nyo lí -
tot tak le - a szo ká sok nak meg -
fe le lõ en Cseh Lász ló úr nyi tot ta
meg, majd dr. Hor váth Klá ra
pol gár mes ter kö szön töt te a
részt ve võ ket. Ezt kö ve tõ en a je -
len lé võk Ignácz Kár oly ra em lé -
kez tek, aki hos  szú éve ken ke -
resz tül ak tív se gí tõ ként vett
részt a bor ver se nye ken, és ta -
valy sú lyos be teg ség után hunyt
el. Ne vé ben fe le sé ge, Buruczki
Eri ka kö szön te meg a
borosgazdáknak, hogy jó szív vel
em lé kez nek fér jé re. 

A bor ver seny szak mai fel -
ügye le té rõl most is Kiss Ber ta -
lan gon dos ko dott, aki szá mos jó
ta nác  csal szol gált az al kal mi
bor bí rók szá má ra. Azok nak,
akik most bí rál tak elõ ször, tü -
rel me sen el ma gya ráz ta nem
csu pán a sza bá lyo kat, ha nem a
kü lön bö zõ szub jek tív ér zé sek
pon to zás ban al kal ma zan dó esz -
kö ze it is. A ver seny so rán ter -
mé sze te sen ki-ki sa ját íz lé se
sze rint pon to zott, de min den
bí rá ló be tar tot ta a kor rekt ség
sza bá lya it. 

Az ese mény a szo ká sos ered -
mény hir de tés sel zá rult, mely -

nek so rán arany, ezüst és bronz
mi nõ sí té se ket ve het tek át a bo -
rok tu laj do no sai. Ter mé sze te -
sen mind eh hez a bo rá szat hoz
hasz ná la tos esz kö zö ket, és ér té -
kes aján dé ko kat ve het tek át a
részt ve võk. Per sze nem ma rad -
ha tott el a szo ká sos vad pör költ
sem, me lyet kö tet len be szél ge -
tés, és egy más bo ra i nak to váb bi
kós tol ga tá sa kí sért.

Vé gül, de nem utol só sor ban
ne fe led kez zünk meg a ren dez -
vény tá mo ga tó i ról sem. A hely -
szí nen nyúj tott fon tos se gít sé -
get Far kas Hel ga, aki a hát tér -
ben ren dez get te, és küld te meg -
fe le lõ pon tos ság gal a bo ro kat
kós to lás ra. Kü lön kö szö net il le -
ti Vaski Alidát, aki ez al ka lom -
mal a pon to zá sok ered mé nye it
köny vel te, ös  sze gez te óra mû
pre ci zi tás sal. A Gyer mek és If -
jú sá gi Ön kor mány zat tag jai im -
már év rõl év re ki tar tó se gí tõi a
bor ver se nyek nek: õk szol gál ják
fel al kal mi pin cé rek ként fá rad -
ha tat la nul a ne dû ket, õk gyûj tö -
ge tik a pon to zás ra szol gá ló pa -
pí ro kat. Ez út tal a kö vet ke zõk
vé gez ték fel ada ta i kat: Ba lázs
Ro bin, Csil lag Vi vi en, Do ro gi
György, Kör men di Im re, Len -
gyel Dá ni el és Popovics Lin da.
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A BORVERSENY TÁMOGATÓI VOLTAK

Bábolnai Közalapítvány
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Bábolna Város
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GREEN AGRO
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A XV. Bábolna Borverseny eredményei
sorsz. Név: Borfajta Évjárat Termõföld Pontszám

ARANYÉRMES
1. Lesi Ferenc otelló 2007. Tárkány 18,20
2. Horváth Családi Pincészet Zenit 2007. Tata 18,00
3. Simon József olaszrizling 2007. Tárkány 18,00
4. Klincsok László caberne sauvignon 2007. Bábolna 18,00
5. Koppendorfer Ferenc cserszegi fûszeres 2007. Tárkány 18,00
6. Varga József Zenit 2007. Tárkány 17,90
7. Cseh János rizlingszilváni 2007. Balatonfüred 17,80
8. Horváth Családi Pincészet otonel muskotály 2007. Tata 17,80
9. Szalai Sándor tramini 2007. Ács 17,70

10. Horváth Családi Pincészet szürkebarát 2007. Tata 17,70

EZÜSTÉRMES
11. Halgass Mihály vegyes fehér 2006. Tárkány 17,60
12. Simon József vegyes fehér 2007. Tárkány 17,60
13. Vígh Gusztáv ezerjó 2006. Tárkány 17,60
14. Berkes István vegyes fehér 2007. Bábolna 17,50
15. Tóth Károly vegyes fehér 2007. Tárkány 17,50
16. Berkes István olaszrizling 2007. Bábolna 17,50
17. Runyai László tramini 2007. Ács 17,40
18. Szakáll István otelló 2007. Bana 17,40
19. Simon József vegyes fehér 2007. Tárkány 17,40
20. Nagy Gyula vegyes fehér 2007. Szákszend 17,40
21. Sáhó Lajos vegyes fehér 2007. Bábolna 17,40
22. Schaffhauser József vegyes fehér 2007. Szákszend 17,40
23. Horváth Ottó vegyes fehér 2007. Bábolna 17,40
24. Szakáll István vegyes vörös 2007. Bana 17,40
25. Tóth Károly oportó 2007. Tárkány 17,40

BRONZÉRMES
26. Szalai Sándor vegyes fehér 2007. Ács 17,30
27. Liszkai László édes vegyes fehér 2007. Vérteskethely 17,30
28. Szalai Sándor vegyes fehér 2007. Ács 17,30
29. Tóth Károly ezerjó 2007. Tárkány 17,30
30. Nagy Károly - Nemes Miklós chardonnay 2007. Szend 17,30
31. Tóth Károly nektár 2007. Tárkány 17,20
32. Cseh János rizlingszilváni 2007. Balatonfüred 17,00
33. Tóth Károly cserszegi fûszeres 2007. Tárkány 17,00
34. Koppendorfer Ferenc cserszegi fûszeres 2006. Tárkány 17,00
35. Nagy Károly - Nemes Miklós vegyes fehér 2007. Szend 17,00
36. Szakáll István vegyes fehér 2007. Bana 17,00
37. Róka József vegyes fehér 2006. Ács 17,00
38. Szabó Endre otelló 2007. Tárkány 16,90
39. Szakáll Ferenc vegyes vörös 2007. Bana 16,90
40. Koppendorfer Ferenc otelló 2007. Tárkány 16,90

TOVÁBBI  HELYEZÉSEK
41. Lesi Ferenc vegyes fehér 2007. Tárkány 16,80
42. Horváth Családi Pincészet cserszegi fûszeres 2007. Tata 16,80
43. Nagy Gyula vegyes fehér 2006. Szákszend 16,70
44. Vígh Gusztáv ezerjó 2007. Tárkány 16,70
45. Schaffhauser József vegyes fehér 2007. Szákszend 16,50
46. Benke József olaszrizling 2007. Ács 16,50
47. Liszkai László félédes vegyes fehér 2007. Vérteskethely 16,40
48. Róka József olaszrizling 2006. Ács 16,40
49. Eszes Viktor olaszrizling 2007. Ménfõcsanak 16,40
50. Nagy Sándor alibernet 2007. Ács 16,40
51. Dudás László vegyes fehér 2007. Ács 16,40
52. Eszes Viktor vegyes fehér 2007. Ménfõcsanak 16,30
53. Halgass Mihály otelló 2007. Tárkány 16,10
54. Varga József vegyes fehér 2007. Tárkány 16,00
55. Róka József vegyes fehér 2007. Ács 16,00
56. Schaffhauser József vegyes vörös 2007. Szákszend 16,00
57. Böde Ferenc chardonnay 2007. Ács 16,00
58. Varga József vegyes fehér 2007. Tárkány 15,80
59. Böde Ferenc irsai olivér 2007. Ács 15,60
60. Schaffhauser József vegyes vörös 2007. Szákszend 15,60
61. Varga József vegyes vörös 2007. Tárkány 15,40
62. Szakáll Ferenc vegyes vörös 2007. Bana 15,30
63. Riklik László vegyes fehér 2007. Bábolna 15,00

Bornevezések száma: 30
Fehér borok: 49; vörös borok: 14; összesen 63
Arany minõsítés: 10; ezüst minõsítés: 15; bronz minõsítés: 15; 
további helyezések: 23.
Mindösszesen: 63.

II. BÁ BOL NAI
SON KA

FESZ TI VÁL
2008. már ci us 16.

9.00 Ün ne pé lyes meg nyi tó
9.00-12.00 Hagyományos son kák bí rá la ta ver seny 

ke re tén be lül
10.00-18.00 Kéz mû ves vá sár és mun ka be mu ta tók
12.30 Ver se nyek ün ne pé lyes ered mény hir de té se
13.30 Vadvirág Bá bol nai Nyug dí jas Tánc- és 

Ének cso port mû so ra
14.00 Tiamo mo derntánc  cso port fel lé pé se
15.00 Cse pe re dõk nép tánc cso port fel lé pé se
15.30–17.00 Hús vé ti ját szó ház gye re kek nek
16.00 Akkordeon ze ne kar Gyõr – 13 har mo ni kás 

fer ge te ges mû so ra
17.30 Tom bo la sor so lás
18.00 Lamur együt tes mû so ra

A fesz ti vál ide je alatt hús vé ti son ka és egyéb hús ké szít mé -
nyek kós to ló ja, va la mint vá sá ra, il let ve bor must ra, pá lin ka -
kós to ló, disz nó to ros és pa rasz ti éte lek gaz dag kí ná la ta vár ja
az ér dek lõ dõ ket!

A ren dez vény prog ram jai díj men te sen lá to gat ha tók!
Min den kit sze re tet tel vá runk!
A ren dez vényt a Föld mû ve lé sügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -

nisz té ri um, a Bá bol na Nem ze ti Ménes bir tok Kft. és az IKR
Rt tá mo gat ja!

A ren dez vény szer ve zõi:
Debreczeni Ti bor vál lal ko zó
Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta
Bá bol nai Pol gár õr Egye sü let
Cseperedõk Néptánc Kh. Egyesület

Körzeti mesevetélkedõ
Feb ru ár vé gén az Or szá gos me se ve tél ke dõ har ma dik for -

du ló já ra ke rült sor Nagyigmándon a Pá pai Jó zsef Ál ta lá nos
Is ko lá ban. A ver se nyen a Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la két ne -
gye di kes és egy har ma di kos csa pa tán kí vül a há zi gaz dák és
a tárkányiak két-két, va la mint a kocsiak egy-egy csa pat a vett
részt. A  har ma dik  és ne gye dik osz tá lyos ta nu lók ból ál ló
négy fõs csa pa tok vál to za tos fel ada to kon ke resz tül bi zo nyí -
tot ták be, hogy jól fel ké szül tek a ti zen két me sé bõl.

A fel ada tok meg ol dá sát a há rom ta gú zsû ri ér té kel te, és a
szer zett pon tok alap ján dõlt el a to vább ju tás sor sa.

Míg a zsû ri ér té kel te a csa pa tok meg ol dá sa it ad dig ven -
dég lá tó ink szend vic  csel és te á val ked ves ked tek a gye re kek -
nek.

A nyolc csa pat kö zül négy a te rü le ti dön tõ be ju tott; köz -
tük két bá bol nai csa pat is. 

A to vább ju tott bá bol nai csa pa tok:
An der sen utó dai: Csat lós Na tá lia, Mol nár Pat rik,

Marozsán And rea, Rádoki Lu ca.
Szu per né gyes: Ko csis Vi vi en, Kráz Bar na bás, Patkó Esz -

ter, Suhayda Vi o la.
Gratulálunk!. To váb bi jó sze rep lést kí vá nunk csa pa ta ink -

nak!



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, drá ma tan sza -
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 za ti 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.

Nagy At ti la Ist ván
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. február 14-én tartott testületi ülésrõl

„Ta lál juk ki…”
‘Ba kony al ja-Kis al föld ka pu ja’ LEADER 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 he lyi vi dék fej -
lesz té si stra té gi ánk meg va ló sí tá sá ra. 

A cso port Bá bol nán 2008. már ci us 11-én 16 órá ra a Pol gár mes te ri Hi va -
tal nagy ter mé be vár ja  azo kat a bá bol na i a kat, akik se gí te ni akar nak a prog -
ram cél ki tû zé si nek meg ha tá ro zá sá ban.

Ha sze ret né be fo lyá sol ni a stra té gia ki ala kí tá sát, kér jük jöj jön el, hogy
egy kö tet len be szél ge tés for má já ban meg is mer hes sük vé le mé nyét.

József Attila: 

A SZÁMOKRÓL
Tanultátok-e a számokat? 
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt. 
Vegyetek erõt magatokon
És legelõször is
A legegyszerûbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek. 
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Idõpont: 2008. január 26. szombat
Hagyományos sakkverseny
Szervezõ: Általános Iskola
Helyszín:
Bábolnai Általános Iskola

Idõpont: 2008. február 16. szom-
bat
Szülõk és Nevelõk Bálja
Szervezõ: 
Szülõi Munkaközösség
Helyszín: Sportcsarnok

Idõpont: 2008. február
„Farsangi bál nyugdíjasoknak“
- élõzene,  játékos  vetélkedõk
Helyszín: 
Aranypatkó étterem

Idõpont: 2008. február 29. (péntek)
„Borverseny“
Szervezõ: Bábolnáért
Közalapítvány

Idõpont: 2008. március 8. 
(szombat) 17.00 órakor
„Nõnapi mulatság“
Helyszín:
Szabadidõközpont

Idõpont: 2008. március 15. 
(szombat) 15.00 óra 
„1848-as forradalom és
szabadságharc“
- ünnepélyes megemlékezés 

és koszorúzás a szokott 
helyeken

Helyszín:
Szabadidõközpont 

Idõpont: 2008. március  16. (vasárnap)
II. Bábolnai Sonkafesztivál

Idõpont: 2008. március 16. (vasárnap)
„Húsvéti készülõdés“
- játszóház gyermekeknek

Idõpont: 2008. április 5. (szombat)
„Tipegõ Megyei Gyermek
Néptánc Fesztivál“
Szervezõ: Cseperedõk
Néptánc Közhasznú
Egyesület

Idõpont: 2008. április 7. (hétfõ)
16.00 órakor
„MESETERÁPIA”
- Dr. Boldizsár Ildikó

meseterapeuta elõadása
Helyszín: Városi Könyvtár

Idõpont: 2008. április 23. szerda
„Magyar Rendõrség Napja“
- rendõrök, tûzoltók és 

polgárõrök ünnepélyes
köszöntése

Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal
nagyterme

Idõpont: 2008. április 25. péntek
„A muzsika hangjai -
Bábolnai Gálaest“
Helyszín: Kamaraterem

Idõpont: 2008. május 1. csütörtök
„Majálist köszöntõ 
mulatság“
családi rendezvény
- szórakoztató mûsorok
- bográcsgulyás
- szabadtéri zene
- bál
Helyszín: Szabadidõközpont
és környéke

Idõpont: 2008. május 2. péntek
Cseperedõk
Néptáncegyüttes önálló
mûsora
Helyszín: Szabadidõközpont

Idõpont: 2008. május 9-11. 
péntek-szombat-vasárnap
Nemzetközi Kamionos
Fesztivál
Helyszín: Központi Bemutatótér

Idõpont: 2008. május
Nyugdíjas kirándulás 
Szervezõ: BSZGK

Idõpont: 2008. május vége
„Gyermeknap“
- vidám mûsorok, játékos 

vetélkedõk
Szervezés: Önkormányzat,
Bábolnai Általános Iskola
és Bábolnai Óvoda

Idõpont: 2008. június 6. péntek
„Pedagógusnap“
- pedagógusok, óvónõk 

köszöntése
Helyszín: Bábolna Hotel

Idõpont: 2008. június 7-8. 
szombat-vasárnap
Nemzetközi Veterán
Motorkerékpár-verseny
- versenyek, veterán 

motorkerékpár börze
Helyszín: 
Központi bemutatótér

Idõpont: 2008. június 21. szombat
„Szent Iván Éji Mulatságok“
- szabadtéri rendezvények, 

játékos vetélkedõk
Helyszín: Szabadidõközpont
és környéke

Idõpont: 2008. június 28-29-30. 
szombat-vasárnap-hétfõ
Moderntánc csoportok
Világbajnokság 2008
Helyszín: 
Bábolnai Sportcsarnok

Idõpont: 2008. július 3. csütörtök
„Semmelweis nap“
- egészségügyi dolgozók 

ünnepélyes köszöntése
Helyszín: Bábolna Hotel

Idõpont: 2008. augusztus 20. 
szerda
AGUSZTUSI ÜNNEPI NAPOK
Szervezõ: Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft.
Helyszín: Lovas pálya és
Központi bemutatótér

Idõpont: 2008. augusztus 30-31.
A CSIPKE ÜNNEPE
BÁBOLNÁN
Szervezõ: Mátray-Ház Kft.
Helyszín: Sportcsarnok

Idõpont: 2008. szeptember 10-14.
Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapok
Helyszín: 
Központi bemutatótér

Idõpont: 2008. szeptember 
12-13-14.
péntek-szombat-vasárnap
X. Kukorica Fesztivál
Helyszín: Rendezvénysátor

Idõpont: 2008. október 1. szerda
„Idõsek Világnapja“
- nyugdíjasok köszöntése
Helyszín: Idõsek Klubja

Idõpont: 2008. október 10. péntek
„Postások köszöntése“
Helyszín: Posta

Idõpont: 2008. október 10. péntek
„A muzsika hangjai -
Bábolnai Gála est“
- Bábolna várossá 

avatásának
évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség

Helyszín: Kamaraterem

Idõpont: 2008. október
„Zenés est idõseknek“ 
Helyszín: 
Aranypatkó étterem 

Idõpont: 2008. október 23. csütörtök
„Az 1956-os forradalom és
szabadságharc“
„Köztársaság kikiáltásának
napja“
- ünnepélyes 

megemlékezés
Helyszín: Szabadidõközpont

Idõpont: 2008. november 7. péntek
„Segítõk napja“
- családsegítõk és a 

vöröskeresztesek 
köszöntése

Helyszín: Bábolna Hotel

Idõpont: 2008. november 13.
csütörtök
„70 éven felüliek vacsorája“
Helyszín: 
Aranypatkó étterem

Idõpont: 2008. november 21. 
péntek
A város legidõsebb lakóinak
köszöntése

Idõpont: 2008. november 
Katalin-bál

Idõpont: 2008. december 5. péntek
„Mikulás gyermekmûsor“
és
2008. december 6. szombat
„Utazó Mikulás“
Helyszín:
Szabadidõközpont, illetve 
a település utcái

Idõpont: 2008. december 12. péntek
„Városunk karácsonya“
- karácsonyi vásár, 

karácsonyfa-díszítés, 
játszóház, mûsorok

Idõpont: 2008. december 12. péntek
„Adózók fogadása“
Helyszín: Bábolna Hotel

Idõpont: 2008. december 
„Elõ Szilveszter
nyugdíjasoknak”
Helyszín: 
Aranypatkó Étterem

Megjegyzés: A programok tartal-
muk és idõpontjuk tekintetében
változhatnak, az igények, az anya-
gi lehetõségek, illetve egyéb szem-
pontok alapján!

PROGRAMTERVEZET
Bábolna 2008.
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SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY

Sze mé lyi jö ve de lem be val lá sa
ön adó zás út ján

Az ön adó zást vá lasz tó ma gán sze mé lyek má jus 20-ig, az egyé ni
vál lal ko zók feb ru ár 15-ig a 0753 szá mú sze mé lyi jö ve de lem adó be -
val lás ki töl té sé vel és az adó ha tó ság ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel
elekt ro ni kus úton vagy pa pí ron tesz nek ele get sze mé lyi jö ve de lem
adó juk kal egyéb kö te le zett sé ge ik kel kap cso la tos be val lá si kö te le -
zett sé gük nek. Az egyé ni vál lal ko zók a ki egé szí tõ te vé keny sé get
foly ta tó ( nyug dí jas) egyé ni vál lal ko zó ki vé te lé vel elekt ro ni kus
úton te het nek csak ele get ezen be val lá si kö te le zett sé gük nek. 

A szük sé ges be val lás nyom tat vá nyok té rí tés men te sen áll nak
ren del ke zés re a ki kül dött be val lá si nyom tat vá nyok, ki töl té si út mu -
ta tó, va la mint az APEH hon lap ján Internetes ki töl tõ prog ram for -
má já ban. Pos tán az egy ség cso ma gok meg ér kez tek, azok  akik az
el múlt év ben is al kal maz ták az Internetes ki töl tõ prog ra mot már
csak tá jé koz ta tó le ve let és az eset le ges fi zet ni va lók tel je sí té sé hez
szük sé ges csek ket kap tak. Az Internetes hon la punk két fé le ki töl -
tõ prog ram mal se gí ti a be val lá sok el ké szí té sét a már meg szo kott
eBEV-es for má ban, il let ve az új a JA VA kör nye zet, az utób bi hasz -
ná la ta kor a ki töl té si út mu ta tó a so rok ki töl té sé nél köz vet le nül
meg hív ha tó. A ki töl tõ prog ra mok se gí te nek a ki töl tés ben, az zal a
be val lás el len õriz he tõ és azt kö ve tõ en elekt ro ni kus úton is to váb -
bít ha tó az Ügy fél ka pun ke resz tül, eh hez a meg fe le lõ re giszt rá ci ó -
val ren del kez ni kell. Az út mu ta tók szer ke ze te  vál to zott, a tör vé nyi
hi vat ko zá sok az egyes so rok ki töl té sé nél nem ta lál ha tók de a lap al -
ján er re kap nak el iga zí tást. Az út mu ta tó vé gén ta lál ha tó pél da tár
se gí ti a ki töl tést  

Né hány gon do lat, hogy mi re fi gyel je nek vis  sza igé nyel he tõ adó ese -
tén a köz tar to zás nyi lat ko zat ról az uta lá si cím vagy szám la szám fel -
tün te té sé rõl nem sza bad megfeledkezni,-  az elõ lap ról a „C” lap ra
ke rült - ak kor is fel kell tün tet ni ha az Ön kén tes Köl csö nös Biz to -
sí tó pénz tár ba tör té nõ uta lás ról ren del kez nek. Aki pa pí ron kül di a
be val lá sát az ne fe led kez zen meg az alá írás ról. Jó tud ni, hogy a
ked vez mé nyek kö re csök kent igy  pl la kás hi tel igény be vé tel éhez
kap cso ló dó an a ked vez mény csak ak kor ve he tõ igény be ha a hi tel -
szer zõ dést 2006. dec. 31-ig alá ír ták. Fel nõtt kép zés re már csak a
ha lasz tott ked vez mény ve he tõ igény be. Szá mí tó gép be szer zés ese -
tén már nincs ked vez mény

Akit érint a kü lön adó fi ze tés rõl sem sza bad meg fe led kez ni, ha va -
la ki nek nincs is év vé gén ilyen kö te le zett sé ge de év köz ben elõ leg cí -
mén szá mol tak el kü lön adót az ne fe led kez zen meg az eh hez kap -
cso ló dó táb la ki töl té sé rõl. Az adó ter het nem vi se lõ ös  sze vo nan dó
kö te le zett sé gek kö zött a nyug díj ös  sze gét az ilyen jel le gû ki fi ze té -
se ket is fi gye lem be kell ven ni -> cél sze rû a ki töl té si út mu ta tót ta -
nul má nyoz ni.

Az egyé ni vál lal ko zók be val lá sa bõ vült a jö ve de lem (nye re ség) mi -
ni mum sze rin ti adó zás sze rin ti adó alap meg ha tá ro zá sát se gí tõ se -
géd táb lá val ezen adó alap meg ha tá ro zá sát tar tal ma zó táb lá val. Ha
az adó zó kö te le zett len ne az el vég zett szá mí tá sok alap ján a jö ve de -
lem mi ni mum sze rin ti adó alap utá ni adó megfizetésére,de azt nem
vá laszt ja ak kor egy be val lást ki egé szí tõ nyi lat ko za tot kell ki töl te ni ez
a be val lás 18 lap ja.

A be val lá sok fõ új don sá ga, hogy a be val lá si ha tár idõt kö ve tõ en
ugyan ez a nyom tat vány szol gál majd a pót lás ra, ön el len õr zés re he -
lyes bí tés re most az alap be val lás be nyúj tá sa kor azon ban az er re
szol gá ló kód koc ká kat az elõ la pon ne je löl jék.

A 2007 év re vo nat ko zó 1+1 % fel aján lá sá ra vo nat ko zó ren del -
ke zõ nyi lat ko za tok ér kez het nek a 0753 be val lás ré sze ként  a „D”
lap ki töl té sé vel. Ér ke zet het a be val lás mel lett kü lön zárt bo rí ték -
ban. Be küld he tõ pos tán vagy sze mé lye sen kü lön bo rí ték ban. A be -
nyúj tás vég sõ ha tár ide je má jus 20.

Fo lyó szám la-ke ze lé si és Be val lá si Fõ osz tály
APEH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

A „Ki ke let” ak ció el sõ ta pasz ta la tai
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 lyai a „Ki ke let” ak ció el sõ he té ben a 8 ha tó sá gi
együtt mû kö dés ke re té ben 28 fõ adó el len õr rész vé te lé vel a ré gió  35
te le pü lé sén  180 el len õr zést foly tat tak le. Az el len õr zé sek a nyug -
ta-szám la adás tel je sí té sé re, a fog lal koz ta tot tak be je len té sé nek jog -
sze rû sé gé re, és az áruk ere de té nek iga zo lá sá ra irá nyul tak. A vizs -
gá la tok 26 %-ában ta lál tak va la mely sza bály ta lan sá got, mely nek
kö vet kez mé nye ként kö zel 9 mil lió Ft mu lasz tá si bír ság ki sza bá sa
vár ha tó. Be nem je len tett al kal ma zott fog lal koz ta tá sa mi att 4 eset -
ben, nyug ta adá si kö te le zett ség 1 éven be lü li má sod szo ri el mu lasz -
tá sa mi att 1 eset ben vár ha tó az üz let 12 nap ra tör té nõ be zá rá sa.

A vizs gá la tok ál ta lá no sít ha tó ta pasz ta la ta, hogy a nyug ta adá si
kö te le zett sé gü ket el mu lasz tók egy re ki sebb szám ban van nak, az al -
kal ma zot tak is tel je sí tik a nyug ta adá si kö te le zett sé gü ket. 

A jog kö ve tõ ma ga tar tás erõ sö dé se vis  sza ve zet he tõ az adó zás
rend jé rõl szó ló tör vény 2008 évi 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.-tõl egy sé ge sen 1 mil lió fo rin tig
ter jed het. Ezen kí 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 –számlaadás 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 és  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. 

A fog lal koz ta tói el len õr zé sek al kal má val egy re gya ko ribb ki fo -
gás, hogy az al kal mi könyv vel fog lal koz ta tott vagy a mun ka szer zõ -
dés sel ren del ke zõ sze mély is épp az nap kez dett, ami kor az el len õr -
zés tör tént. A mun ka szer zõ dés sel tör té nõ fog lal koz ta tás be je len té -
se ezek ben az ese tek ben a vizs gá la tot kö ve tõ en tör té nik meg, az
AM könyv ál ta lá ban üres. Fel hív juk a fi gyel met, hogy mind a mun -
ka szer zõ dés sel tör té nõ fog lal koz ta tás be je len té sé nek, mind az AM
könyv az nap ra vo nat ko zó so ra ki töl té sé nek a mun ká ba lé pés elõtt
kell meg tör tén nie a mun kál ta tó ál tal.

Veszp rém, 2008. feb ru ár 28.
Szalainé Mol nár Eri ka

Ope ra tív El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ je 
APEH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

KOMÁROM-ESZTERGOM ME GYEI REND ÕR-FÕ KA PI TÁNY SÁG
Léber Gab ri el la saj tó re fe rens

Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben is 
ered mé nyes a zé ró to le ran cia 

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság po zi tí van ér té kel te
a zé ró to le ran ci á val kap cso la tos jog sza bá lyi vál to zá so kat és a be ve ze té se óta
el telt idõ sza kot. A ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a szi gor vis  sza tar tó erõ -
vel bír az ál lam pol gár ok ra. Ja nu ár 20-a és feb ru ár 24-e kö zött me gyénk ben
a rend õrök ös  sze sen 1 kül föl di és 54 ma gyar ál lam pol gár tól vet ték el a hely -
szí nen a jo go sít vá nyát it tas ság gya nú ja mi att. 5 gép jár mû ve ze tõ nek azért
nem von ták be a ve ze tõi en ge dé lyét, mert anél kül köz le ke dett, to váb bi 3 ál -
lam pol gár nak pe dig egy ál ta lán nem volt jo go sít vá nya. 

Az em lí tett idõ szak ban me gyei bon tás ban a ta ta bá nyai rend õrök in téz -
ked tek a leg töb bet it tas ve ze tõk kel szem ben. Õk ös  sze sen 17 da rab jo go sít -
ványt vet tek el a hely szí nen. Alig jobb az arány a Ta tai Rend õr ka pi tány ság il -
le té kes sé gi te rü le tén, ahol 15 jog si „ug rott” it tas ve ze tés mi att. A leg jobb sta -
tisz ti kai ered mén  nyel a Kis bé ri Rend õr ka pi tány ság büsz kél ked het, ahol
csak 2 jo go sít ványt vet tek it tas ság gya nú ja mi att. 

Ta ta bá nya, 2008. feb ru ár 27.



Gyak ran fel tû nõ té ma a mé di á ban
a sze métkér dés. No ne gon dol jon
sen ki rög tön po li ti ká ra, és nem kell
fel tét le nül maf fi á ra sem gya na kod ni,
mint mond juk Olasz or szág ban, vagy
az ál ta lunk pre ci zi tá suk mi att tisz telt
né me tek nél. Mint mond tam nem
maf fia és nem po li ti ka a sze mét kér -
dés, vagy leg alább is re mé lem, hogy
Bá bol nán nem er rõl van szó. Az len -
ne a leg jobb, ha nem len ne sze mét -
kér dés, nem sze mét ked nénk, va gyis
nem sze me tel nénk oda má sok elé,
mel lé, meg mond juk rá a vi rág ágyás -
ára. Egy szer egy év ben fi gye lem fel kel -
tõ jel leg gel és gyer mek ne ve lé si cél lal
a bá bol nai ál ta lá nos is ko lá sok de -
monst ra tí ve fel sze dik a bel te rü le ten
az el szórt sze me tet. Per sze jó ez, meg
tap so lunk is, a gye re kek meg épp
nem tan órán van nak, úgy hogy még
él ve zik is, de ez édes ke vés. Fej ben
ké ne fel nõ ni ah hoz a fel adat hoz, hogy
be szá mít ha tó ál la po tunk ban úgy
dönt sünk, sze me tün ket an nak he lyé -
re, a sze me tes ko sár ba ha jít suk. Per -
sze nem is ez a leg na gyobb gond, ez
in kább csú nya, meg ért he tet len, de
ta lán nem ve szé lyes. Van nak azon ban
olyan he lyek, ame lyek kí vül es nek a
lá tó kö rün kön. Kül te rü le tek, el du gott
er dõ sáv ok, ame lyek né me lyi ke még
csak nem is Bá bol na köz igaz ga tá si te -
rü le té hez tar toz nak. Ott már nem
csak lát vány ra, ha nem men  nyi ség re
is akad ha tunk il le gá lis sze mét re.

A múlt hé ten Bá bol na te le pü lés -
gaz dá já val, Nagy Ká rol  lyal és a vá ros
jegy zõ jé vel, Szennay Ist ván nal ko csi -
ba ül tünk, hogy kör be néz zünk ki csit
il le gá lis sze mét ha lom ügyé ben. Elõ -
ször a ré gi szenny víz tisz tí tó nál jár -
tunk, ahol nagy men  nyi sé gû sze me tet
ugyan nem ta lál tunk, ám még is döb -
ben ten ta pasz tal tuk a „kék zsá kok”
je len lét ét. Ezek ha son ló sze me tes
zsá kok, mint ame lyek da rab ját 230
fo rin tért, jól hal lot tuk, lát tuk és ol vas -
tuk, 230 fo rin tért, va gyis nem egé -
szen fél do boz ci ga ret ta árá ért kap ha -

tunk meg a Bá bol nai ön kor mány zat -
nál, vagy ép pen az ar ra já ró ku kás au -
tó so fõr jé nél. En  nyi ért per sze nem
csak a zsá kot vet tük meg, ha nem je -
gyet vál tot tunk a kék zsá kot meg töl tõ
sze me tünk nek a gyõ ri sze mét te lep re.
230 fo rint. Va la ki ezen akar spó rol ni?
Tu dom, hogy nem élünk nyu gat-eu -
ró pai szín vo na lon, meg meg ha lunk a
mun ká ban, és szív in fark tus tu da tá -
ban gü ri zünk azért, hogy a gye rek
dip lo más mun ka nél kü li, meg bol dog
Su zu ki tu laj do nos le hes sen 45 éves
ko rá ra, de ak kor is. 230 fo rint tény leg
olyan sok?

Ha lad junk! – gon dol tuk, és vis  sza -
száll tunk a ko csi ba. A je len leg Bana
köz igaz ga tá si te rü le tén el he lyez ke dõ
ma mû kö dõ szenny víz tisz tí tó te lep fe -
lé ha lad tunk. A szenny víz tisz tí tó mel -
let ti ré szen meg szám lál hat tunk még
egy pár zsá kot, meg jó né hány el hul -
lott (va gyis eb ben re mény ke dünk,
hogy az, ami egy kor ku tya volt, nem
va la ki nek az ön ké nyes ke dé se mi att
múlt ki) ál la ti te te met. Fel eme lõ és
íny csik lan dó él mény volt a szenny víz -
tisz tí tó te lep, meg a mel let te „el rej -
tett” bom ló ál la ti te te mek sza ga.

Kö vet ke zett a Wes se lé nyi ut ca
Lobkovitz fe lõ li sza ka sza. Itt azért
ren de zett min den, nem nagy a ra ma -
zu ri. A há zak és kert je ik ren de zet tek.
Re mény ked tünk ben ne, hogy itt
nincs sze mét. Volt. Igaz csak cse kély
men  nyi ség és an nak szin te egé sze
ker ti hul la dék, ami le bom lik. Egy
gond van csak ve le, nem az árok túl -
ol da lán lé võ „er dõ sáv ba” he lye zen dõ,
ha nem a sa ját ker tem be, ha már
pén zért el vi tet ni nincs ked ve az em -
ber nek.

Az na pi kör utunk utol só ál lo má sa
az Ács hoz tar to zó ré gi sze mét te lep,
amely nek kat lan já ban mint va la mi
apo ka lip szis utá ni film dísz let, tíz
hek tárt be bo rí tó sze mét ten ger fo ga -
dott ben nün ket. Itt az tán már min -
den volt, még hoz zá ton na szám ra. El -
hasz nált au tó gu mi-dom bo kon ke -

resz tül ma már nem hasz ná la tos
KGST-s au tó al kat ré sze ken túl szin te
min den. Tény leg úgy né zett ki az
egész, mint ha egy sze mét te le pen len -
nénk, a gond csak az, hogy ezt a te le -
pet már rég hasz ná la ton kí vül he lyez -
ték.

Nem so ká ra itt a ta vasz és per sze a
lom ta la ní tás is. Ed dig a Gyõ ri Kom -
mu ná lis Szol gál ta tó Kft. mun ka tár sai
egyéb ként „jó fe jek” vol tak, ugyan is
olyan dol go kat is el vit tek, amit nem

lett vol na kö te le zõ, mond juk zöld
hul la dé kot. Az em lí tett zöld hul la dék
azon ban ezen túl, lom ta la ní tás kor ná -
lunk ma rad, ha csak a bá bol nai ön -
kor mány zat nem ta lál meg ol dást. Re -
mél jük ta lál, mert in for má ci ó ink sze -
rint épp azon dol go zik, hogy a lom ta -
la ní tás kor ki nem dob ha tó sze me -
tünk tõl, mond juk a zöld hul la dék tól
ho gyan sza ba dul ha tunk meg le gá lis
mó don.

Nagy At ti la Ist ván

2008. március 7. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

A kétszázharminc forintos zsák és az elrejtett szemét esete
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Új módszer a környezet megismertetésére, 
megszerettetésére az óvodában

Óvo dánk anya gi le he tõ sé ge i -
hez mér ten min den le he tõ sé get
meg ra gad ar ra, hogy dol go zói
meg is mer ked hes se nek a leg -
újabb pe da gó gi ai irány el vek kel,
mód sze rek kel. Így tör tént ez ja -
nu ár vé gén is, ami kor egy 3 na -
pos to vább kép zé sen ve het tem
részt Szendi Józsefné kol lé ga -
nõm mel együtt. A to vább kép -
zés Gyõr ben volt a Bar tók Bé la
óvo dá ban, mely he lyi prog ra -
munk bá zis óvo dá ja, s az elõ adó
nem más volt, mint Nagy
Jenõné a „Ne ve lés a mû vé sze -
tek esz kö ze i vel” mód szer ki dol -
go zó ja (aki a Tessedik Sá mu el
Fõ is ko la ad junk tu sa). Mi vel
óvo dánk is er re a prog ram ra
épí ti mód sze re it, ezért él tünk a
rész vé tel le he tõ sé gé vel, s utó lag
mond ha tom, nem bán tuk meg. 

A to vább kép zés a prog ram
egy rész te rü le té vel: a kör nye zet
te vé keny meg is mer te té sé nek,
meg sze ret te té sé nek új mód sze -
ré vel fog lal ko zott. Az elõ adó
fel hív ta a fi gyel mün ket ar ra,
hogy men  nyi re fon tos a gyer -
me kek kel a la kó hely ük meg is -
mer te té se, meg sze ret te té se, s
mind járt gya kor la ti öt le te ket is
hal lot tunk tõ le. Nagy Jenõné
Incike sze rint a kör nye ze ti té -
mát pro jekt ben kell meg ha tá -
roz ni, ami egy sa já tos ta nu lá si
egy sé get je lent, mely nek kö zép -
pont já ban egy prob lé ma áll.
Olyan sa já tos ta nu lás szer ve zés -
re van szük ség, amely nek fó ku -
szá ban va la mi lyen va ló sá gos
prob lé ma – ten ni va ló, el vég zen -
dõ te vé keny ség áll.  Egy-egy
pro jekt tel 2-3 hé ten ke resz tül
fog lal koz zunk té má já tól füg gõ -

en. A pro jekt vé gé re a cso port -
tól olyan tár gyi vagy szel le mi
pro duk tu mot vá runk el, mely a
le he tõ leg szé le sebb vo nat ko zás -
ban tár ja fel az adott té mát,
gon do lat kört. Ezek el éré sé hez
szá mos is me ret meg szer zé sé re,
el ren de zé sé re és fel dol go zá sá ra
van szük ség. Nagy hang súlyt he -
lyez zünk a ta pasz ta lat szer zés re,
hogy a gye re kek ma guk ve gyék
ész re a dol go kat, az ös  sze füg gé -
se ket. A ta pasz ta lat szer zést
kös sük ös  sze gyûj tõ mun ká val.
Ad junk fel ada tot a gye re kek -
nek: hoz za nak a té má val kap -
cso la tos tár gya kat, ké pe ket,
me lye ket a cso port ban ki ál lí -
tunk, kö zö sen né ze get jük, be -
szél ge tünk ró luk. A ta pasz ta lat -
szer zés és a gyûj tõ mun ka után
kö vet kez het az él mé nyek és ta -
pasz ta la tok fel dol go zá sa. Az
elõ adó na gyon fon tos nak tart ja,
hogy csak mik ro cso port ban
tör tén jen a fel dol go zás. Aján -
lot ta, hogy ta lál junk ki mi óvó -
nõk olyan fej lesz tõ já té ko kat,
me lyek kap cso lód nak az adott
pro jekt hez, s egy ben fej lesz ti a
gye re kek esz té ti kai, ér zel mi-és
in tel lek tu á lis ér zel me it. Egy-
egy pro jek tet min dig egy ki ál lí -
tás zár ja le, me lyen azok a fény -
ké pek lát ha tó ak, amik a té ma
fel dol go zá sa so rán ké szül tek.
Ezt a ki ál lí tást a szü lõk is meg -
te kint he tik, s a gyer me kük kel
együtt néz ve lát hat ják a fo lya -
ma to kat.

Szá mom ra a hal lot tak na -
gyon jó nak tûn tek, így feb ru ár -
tól már én is így ter vez tem a
cso port ban a „kör nye zet fog lal -
ko zást”. Ne ked ba rá tod a

könyv? cím mel ké szí tet tem egy
pro jek tet, mely úgy gon do lom
tet szett a gye re kek nek.

Az el sõ hé ten ta pasz ta lat -
szer zés „kör úton” jár tunk.
Meg néz tük az óvo da könyv tá -
rát, majd a Vá ro si Könyv tár ba
lá to gat tunk el. Pi ros ka né ni  vé -
gig ve ze tett ben nün ket, s lát hat -
tuk a sok-sok köny vet, mely köl -
csön zés re vár. A kö vet ke zõ nap
a Misztófalusi Nyom dá ban jár -
tunk, hi szen „lát nunk kel lett,
ho gyan is  ke rül nek a pa pír ra a
szép ké pek és be tûk. A hét utol -
só nap ján pe dig ki fes tõ köny vet
vá sá rol tunk az üz let ben, me lyet
az óvo dá ban hasz nál hat nak a
gye re kek. 

Köz ben fel adat ként kap ták
ovi sa ink, hogy a ked venc köny -
vü ket hoz zák el ott hon ról, és
mu tas sák azt be tár sa ik nak. A
má so dik hét a té ma fel dol go zá -
sá val telt. 6-7 fõs cso por tok ban
be szél get tünk az el múlt hét él -
mé nye i rõl, ta pasz ta la ta i ról.
Min den ki ké szí tett egy köny vet

ma gá nak, me lyet ál ta la vá lasz -
tott tech ni ká val dí szí tett (vá gás-
ra gasz tás, raj zo lás, fes tés). A
fel dol go zás so rán gya ko rol tuk a
na gyobb-ki sebb, kön  nyebb-ne -
he zebb, vas ta gabb-kes ke nyebb
re lá ci ó kat is (szem be kö tõs já -
ték kal), me lyet a gye re kek ész re
sem vet tek, hi szen szá muk ra já -
ték volt az egész. A két hét lé -
nye ge sebb moz za na ta i ról fény -
kép ké szült, me lyek bõl ki ál lí tást
ren dez tünk. Az egész le zá rá sa -
ként kö zö sen vé gig néz tük eze -
ket a ké pe ket. Kér tem a gye re -
ke ket, hogy mu tas sák meg a
szü le ik nek is, kö zö sen él jék új ra
át az ese mé nye ket és él mé nye -
ket.

Bí zom ab ban, hogy ez zel a
mód szer rel a gye re kek még
több él mény hez, ta pasz ta lat hoz
jut hat nak, és a szü lõk is na -
gyobb be te kin tést kap nak a
min den nap ja ink ról. 

Had ve rõ Ferencné
óvó nõ

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, 

hogy a 2008/2009. nevelési évre az 

óvodai és bölcsõdei beiratkozásokat
április 9-10-én 8-14 óráig tartjuk.

A beiratkozáshoz szükséges
a gyermek anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája.

Kérjük ebben az idõben jelezzék a 2009. év 
tavaszi idõszakában történõ felvételi igényüket is.

Somogyiné Szabados Marianna
óvodavezetõ
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A Kaán Károly versenyre készülõ tanulók információja
2008-as év madara a kanalasgém

A ka na las gé mek fe hér tol la za tú ma da -
rak, de nász ru há ban be gyü kön a tol lak szí -
ne na ran cso sabb ra vált, a csõr ka nál sze rû en
ki szé le se dõ vé ge, és csu pasz tor kuk is sár -
gás, na rancs sár gás szí nek ben ját szik, to váb -
bá nász idõ szak ban a tar kó ról is hos  szú bó -
bi ta nyú lik hát ra. A ka na las gé mek rend -
szer ta ni lag az íbisz fé lék hez tar toz nak, ne -
vü ket ka nál sze rû en ki szé le se dõ csõ rük rõl
kap ták.

Fo tó: Im re Ta más

A ka na las gé mek ná da sok, fûz bok ros ár -
te rü le tek fész ke lõ ma da ra, gyak ran más
gém fa jok tár sa sá gá ban köl te nek. Fész kü ket
gal  lyak ból, nád ból épí tik. Ál ta lá ban 3 hó fe -
hér to jást toj nak, le ra ká suk kö zött 1-2 nap
te lik el, de a kot lás már rög tön az el sõ to jás
meg je le né sé vel el kez dõ dik, eb bõl adó dó an
a fi ó kák kö zött je len tõs mé ret be li kü lönb -
sé gek le het nek. Mind két öreg részt vesz a
kot lás ban, és a fi ó kák ne ve lé sé ben. Ami kor
a fi ó kák 3-4 he te sek, a fész kek bõl szét mász -
kál nak. A gém te lep rõl kb. 7-8 he tes ko ruk -
ban re pül nek ki.

A ka na las gé mek táp lál ko zá sa
A ka na las gé mek táp lál ko zá su kat csak a

meg lá bal ha tó se kély vi zek ben tud ják foly -
tat ni. Táp lál ko zá suk kor csõ rü ket nyit va
tart ják, fe jük kel jobb ra-bal ra ka szál nak.
Amen  nyi ben ér zé keny csõ rük höz va la mi
hoz zá ér, azon nal ös  sze zár ják, és zsák má -
nyu kat le nye lik. Táp lá lé kuk pi ó cák ból, pu -
ha tes tû ek bõl, ha lak ból, két él tû ek bõl te võ -
dik ös  sze. Ta vas  szal még el sõ sor ban a szi kes
vi ze ken táp lál koz nak, de azok nyár ele ji ki -
szá ra dá sá val át szok nak a ha las ta vak ra, ahol
pont et tõl az idõ szak tól kez dõ dik el a nyá ri,
majd az õszi le ha lá szás. A ka na las gé mek
több sé ge va ló szí nû leg azért költ ko rán,
hogy a táp lá lék ban gaz dag idõ sza kos vi ze -
ket még ki szá ra dá suk elõtt ki tud ják ak náz -
ni. Vo nu lá suk so rán el sõ sor ban a ten ger -
par ti la gú nák ban, sólepárlókon táp lál koz -
nak, a Sza ha rá tól dél re pe dig a na gyobb fo -
lyók ön tés te rü le te in for dul nak elõ a Száhel-
övezetben.

A ka na las gé mek vé del me
Ma gyar or szág eu ró pai vi szony lat ban

“ka na las gém-nagy ha ta lom nak” szá mít
1100-1300 pá ros fész ke lõ-ál lo má nyá val.
Eu ró pai, és így ha zai ál lo má nyuk fo lya ma -
tos nö ve ke dést mu ta tott az el múlt évek ben.
Jo gi lag a ka na las gé mek fo ko zot tan vé det -
tek, ter mé szet vé del mi ér té kük 500.000,-
forint. 

Még is azt kell mon da ni, hogy a ka na las
gé mek po pu lá ci ó ja sé rü lé keny, mert táp lál -
ko zá su kat csak na gyon spe ci á lis víz mély ség
mel lett tud ják vé gez ni. A glo bá lis fel me le -
ge dés ve szé lyez te ti ha zai ál lo má nyát, mert
sok ki sebb vi zünk el tû né sét, ko rai ki szá ra -
dá sát okoz hat ja. A ka na las gé me ket le het
se gí te ni, a bel vi zek meg õr zé sé vel, fon tos
fészkelõhelyeiknél át gon dol tan vég zett ter -
mé szet vé del mi cé lú árasz tá sok kal, és az
árasz tá sok ba õs ho nos ap ró ha lak te le pí té sé -
vel, me lyek táp lá lé kul szol gál nak szá muk ra. 

A ka na las gé mek szí ve sen épí tik fész ke i -
ket a ná da sok nö vény zet tõl fel nyí ló kis bel -
sõ ta vai mel lé. Ilyen élõ he lye ket mes ter sé -
ge sen, a nád ara tó gé pek ta po sá sá val is lét re
le het hoz ni, ter mé szet vé del mi szem pon tú
elõ ze tes mér le ge lést kö ve tõ en. A Csaj-ta -
von és a Kolon-tavon pél dá ul rend sze re sen
köl te nek ilyen le ta po sott ré szek mel lett.

A ha las ta vak ma dár ba rát ke ze lé se (ná -
da sok ége té sé nek mel lõ zé se, fész ke lés re al -
kal mas ná das meg ha gyá sa, ma da rak szá má -
ra se kély vi zû, ap ró ha lak ban gaz dag tó egy -
ség fenn tar tá sa, stb.) is se gít het ab ban,
hogy mind fész ke lés, mind a kó bor lás alatt
meg fe le lõ élõ he lyet nyújt sunk a ka na las gé -
mek szá má ra. 

”Pigniczki Csa ba írá sa alap ján”
AZ ÉV FÁ JA 2008 - 
TÖ RÉ KENY FÛZ

(Salix fra gi lis)

A fûz mi ti kus fa: a mú zsák szent fá ja
volt, akik nek a lak he lye a He li kon, a Fûz fák
he gye.

A fü zek az észa ki mér sé kelt égöv jel lem -
zõ fás nem zet sé ge. Evo lú ci ó ja so rán a nagy
ter me tû fák tól a né hány cen ti mé te res tör -
pe cser jé kig kü lön bö zõ élet for má kat ho zott
lét re. A nyárakhoz ha son ló an pi o nír jel le gû
nö vé nyek, kö zös jel lem zõ jük a nagy ned -
ves ség- és fény igény.

Leg is mer tebb fa ja, a tér sé günk ben is ho -
nos fe hér fûz (Salix alba), de elõ for dul a fe -
hér fûz vál to za tai kö zül az er dõ gaz dál ko -
dás ban is el kü lö ní ten dõ szo mo rú fûz (Salix
alba cv. vitellina), va la mint a kecs ke fûz
(Salix caprea) és a tö ré keny fûz (Salix fra gi -
lis).

A tö ré keny fûz (vagy más né ven csö rö ge -
fûz) rit kán éri el a 15 m-nél na gyobb ma gas -
sá got. Gyors nö vé sû, rö vid élet cik lu sú faj,
egye dei a 70-80 éves élet kort rit kán érik el.

Ne vét on nan kap ta, hogy éves haj tá sai a tö -
vük nél már ki sebb nyo más ra is pat tan va
tör nek.

Tör zse gyak ran gör be, erõs ágak ra bom -
ló. Lom bo za ta rit ka, de ko ro ná ja szé les,
gal  lyai de rék szög ben el ál lók. Kér ge bar nás -
szür ke, mé lyen és kis sé há ló za to san re pe -
de zett. Rü gyei hos  szú kás to jás da dok, szár -
hoz si mu lók, a rügy pik kely sár gás bar na, ko -
pasz.

Le ve lei lán dzsá sak, 7-16 cm hos  szú ak, az
al só har ma duk ban a leg szé le seb bek. A sö -
tét zöld, fé nyes le ve lek csú csa hos  szan ki he -
gye se dõ, a le vél szél fû ré szes, a nyél ár kolt
fe lü le tû, gyak ran pi ro sas szí ne zõ dé sû, a le -
mez kö ze lé ben 1-2 mi rigy sze mölc  csel. A le -
ve lek õs  szel zöl den hul la nak le.

Vi rág za tai le ve les tör pe haj tá so kon fej -
lõd nek, a por zós fü zé rek tö möt teb bek,
mint a fe hér fûz nél. A sár ga por zós vi rá gok -
ban 2 por zó van, a por zó szá lak tö vü kön
szõ rö sek. A zöld szí nû nõ vi rá gok mag há za
rö vid ko csá nyú, a bi be szál is rö vid. A ter -
mõs vi rág za tok gyér vi rá gú ak. A lomb fa ka -
dás sal egy idõ ben vi rág zik.

Ter mé se ap ró, 3 mm-es moly hos fe lü le tû,
kú pos, zöld tok, két hát ra haj ló ko pác  csal
nyí lik. Mag vai pely he sek, fe hé rek. Jú ni us -
ban érik.

El ter je dé se: Euroszibériai faj, a kon ti -
nen tá lis Eu ró pá ban a sík sá gok, Kö zép- és
Nyu gat-Eu ró pá ban már in kább a hegy-és
domb vi dé ki pa ta kok men tén hú zó dik meg.
Ha zánk ban fõ leg észak ke le ten és az or szág
nyu ga ti ré szén for dul elõ. A sík vi dé ke ken
szór vá nyo san je le nik meg, a Ti sza men tén.

Tö ré keny fûz el ter je dé se:

Az el ter je dé si tér kép a
www.aeszveszprem.t-online.hu hon lap ról

tölt he tõ le.
Víz igé nyes fa faj, szél sõ sé ges kö rül mé -

nyek kö zött is ké pes meg él ni, még az ál lan -
dó víz bo rí tást is el vi se li. A ki sebb fo lyó kon
és pa tak par to kon ki ala kult ter mé sze tes li -
get er dõk ben a fe hér fûz mel lett a tö ré keny
faj nak is he lye van.

Jó mé ze lõ. Tár sa i hoz ha son ló an kér gé -
ben szalicin, a láz csil la pí tás egyik leg fon to -
sabb ele me ta lál ha tó.

For rás: Bartha Dé nes: Dend ro ló gia
Fel ké szü lõ ta nu lók: Ko vács Zsó fia, 

Nagy Ni ko lett, Suhayda An na



Az észa ki ok ta tá si in téz mé nyek nél na -
gyobb fe gye lem és jobb fel té te lek jel lem zik
a bá bol nai Pettkó szak kép zõ is ko lát – ösz  -
sze gez te el sõ be nyo má sa it a na pok ban
Karlie Agerli, a nor vé gi ai Vos vá ro sá ból ér -
ke zett négy fõs de le gá ció ve ze tõ ta ná ra.

A há rom di ák és a kí sé rõ pe da gó gus az
uni ós Le o nar do-prog ram ke re té ben ta -
pasz ta lat szer zés re, és egy faj ta „te rep szem -
lé re” ér ke zett ha zánk ba. Õket el sõ sor ban a
két or szág gya kor la ti kép zé se köz ti kü lönb -
sé gek ér dek li. Meg je gyez ték, hogy ná lunk
jár ta tó gé pet al kal maz nak a lo vak meg fe le -
lõ kon dí ci ó ban tar tá sá hoz és fe de les lo var -
dá in kat is hasz nos nak ér té kel ték. Mind -
ezek mel lett ki emel ték, hogy ná lunk a nor -
vé gi a i i nál jobb, erõ sebb lo vak áll nak ren -
del ke zés re. A fel ké szült ta ná ri gár dán kí vül
eze ket a fel té te le ket emel ték ki ak kor, ami -
kor úgy nyi lat koz tak: ná lunk ma ga sabb
szín vo na lú szak em be re ket ké pez nek a bá -
bol nai in téz mény ben. 

Az egy hé tig ná lunk tar tóz ko dó észa ki ak

elõörsnek is te kint he tõk, hi szen ok tó ber -
ben öt hó na pos gya kor lat ra vár nak Bá bol -
ná ra egy hat di ák ból ál ló ta nu ló cso por tot.
Ad dig azon ban a Pettkó-iskolából uta zik
majd ta nul mány út ra a nor vég test vér in téz -
mény be egy ma gyar cso port, hogy a töb bi
kö zött az ot ta ni kü lön le ges ség gel, az ap ró
ter me tû, nagy te her bí rá sú fjord lo vak hasz -
no sí tá sá val is mer ked je nek meg. - bm -
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Nyílt nap a lovasiskolában
Feb ru ár el se jén is mét nyílt na -

pot tar tott a Pettkó-Szandtner
Ti bor Lovaskollégium és Szak is -
ko la. Az „is mer ke dé si” na pon 74
po ten ci á lis di ák és a ve lük ér ke zõ
szü lõk ha da jár ta kör be nem csak
az is ko lát, ha nem a Bá bol nai
Ménesudvart is.

Az ér dek lõ dõ di á kok és szü lõk
elõ ször egy rö vid fil met néz het tek
vé gig a lo vas szak is ko lá ról, majd
Pelczéder Zol tán a Pettko-
Szandtner Ti bor Lovaskollégium
és Szak is ko la igaz ga tó ja kö szön -
töt te az ide lá to ga tó kat. Ezt kö -
ve tõ en az ér dek lõ dõk az in téz -
mény ta ná ra i nak se gít sé gé vel az
is ko la- és a hoz zá tar to zó kol lé gi -
um épü le tét te kint het ték meg,
vé gül a gya kor la ti ok ta tá sok
egyik hely szí né re, a Bá bol nai
Ménesudvarba gya lo gol tak át
„te rep szem léz ni”.

Pelczéder Zol tán la punk nak
adott in ter jú já ban ki fej tet te, hogy
a jó rek lám ra, mint min den is ko -
lá nak, így a bá bol nai lo vas-szak is -
ko lá nak is egy re na gyobb szük sé -

ge van, hi szen a csök ke nõ gyer -
mek lét szám mi att egy re ne he -
zebb a di á kok to bor zá sa min den
intészményben. Az is ko la igaz ga -
tó öröm mel me sé li, hogy az in téz -
mény fenn ál lá sa óta fo lya ma to -
san nõ az itt ta nu lók lét száma, de
azt is je lez te, hogy a Pettko-
Szandtner Tibor Lovaskollégium
és Szak is ko la ala pí tó ok ira tá ban
sze rep lõ ma xi má li san meg ha tá -
ro zott 160 fõs di ák lét szá mot nem
kí ván ják át lép ni, hi szen az, az ok -
ta tás mi nõ sé gét ve szé lyez tet né.
Az el sõ osz tályt egyéb ként idén
szep tem ber ben ma xi má li san 35
fõ vel sze ret né in dí ta ni a szak is ko -
la. Er re a 35 fõs ma xi má lis ke ret -
re idén va ló szí nû leg kö rül be lül
há rom szo ros túl je lent ke zés lesz.

A je lent ke zõk mind egyi ke fel -
vé te li be szél ge té sen vesz részt,
egy szak mai szem pont ok alap ján
fel ál lí tott bi zott ság elõtt. A fel vé -
te li be szél ge té sen a ho zott ta nul -
má nyi ered mé nyek, az ide gen -
nyelv tu dás, el sõ sor ban pe dig a le -
en dõ di ák lo vak hoz, az ál la tok -
hoz és a ter mé szet hez fû zõ dõ vi -

szo nya a leg fon to sabb. A fel vé te -
li bi zott ság az em lí tett össz kép
alap ján sze lek tál.

Az érett sé gi utá ni kép zés el sõ
osz tá lyá nak a ma xi má lis lét szá -
mát 15-16 fõ ben ma xi ma li zál ta
idén a bá bol nai lo vasis ko la. Er re
a ter ve zett lét szám ra 30-40 fõ je -
lent ke zé sét vár ják idén. Itt is
ugyan azok a kri té ri u mok a meg -
ha tá ro zó ak, mint a le en dõ ki len -
ce dik osz tá lyo sok nál.

Pelczéder Zol tán saj ná la tos -
nak ne vez te azt, hogy egy re több
plety ka ter jed ar ról, hogy a Bá -
bol nai Ménesbirtok Kft. ed di gi
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, Rom-
bauer Ta más le vál tá sá val meg -
szûn het az is ko la, mert az új me -
nedzs ment tõl nem ka pott meg fe -
le lõ tá mo ga tást az in téz mény. Az
is ko la igaz ga tó azon ban hang sú -
lyoz ta, hogy a Ménesbirtok Kft.
új ve ze té se biz to sí tot ta a szak is -
ko lát ar ról, hogy az ös  szes ed dig
meg adott se gít sé get to vább ra is
biz to sí ta ni fog ja a szá munk ra.

Az is ko la te hát nem csak hogy
to vább fog mû köd ni, ha nem fej -

lõd ni is sze ret ne szak ma i lag. A
ta va lyi év ben Bá bol nán ren de zett
Ló te nyész tõ Szak ma Or szá gos
Ki vá ló Ta nu ló ja Ver senyt, ame -
lyen az el sõ két he lyet két Pettkó-
szandtneres ta nu ló sze rez te meg,
idén is mét a Pettko-Szandtner Ti -
bor Szak is ko la szer ve zi meg. Ar -
ra egyéb ként még ed dig so ha
nem volt pél da, hogy ezt a tí pu sú
ta nul má nyi ver senyt egy más után
két szer ugyan az a tan in téz mény
bo nyo lít sa le.

Az is ko la igaz ga tó ar ra is ki -
tért, hogy az in téz mény nek egy re
ki ter jed tebb a kap cso la ta a kül -
föl di lo vasis ko lák kal. Ezek kö zül
a leg újabb egy nor vég kap cso lat,
amely nek se gít sé gé vel ok tó ber tõl
nor vég cse re di ák ok fog nak Bá -
bol nán ta nul ni. Kül föld rõl ed dig
még nem ér kez tek di á kok Bá bol -
ná ra ta nul ni, de a Pettko-
Szandtner Ti bor Szak is ko lá ból
már so kan men tek és men nek is
kül föld re a lo vas szak mát el sa já -
tí ta ni.

Nagy At ti la Ist ván

Terepszemlén a norvégok



Feb ru ár 20-án dél után ne gyed öt kor
tûz eset hez ri asz tot ták a tûz ol tó kat. Per -
cek alatt ha tal mas lán gok ke let kez tek a
ré gi is ko la épü let nap kö zi fe lõ li ab la ká -
ban. A sze ren csé nek kö szön he tõ, hogy
egy ar ra já ró szü lõ ész lel te a tü zet és ezt
je lez te az épü let ben ép pen tán cot ok ta tó
ne ve lõ nek, aki azon nal ér te sí tet te a tûz -
ol tó kat. A lán go kat rö vid idõ alatt el ol -
tot ták, de a kár így is meg ha lad ja a 100
ezer forintot. A tûz ol tó ság szak em be rei
szán dé kos gyúj to ga tás ra gya na kod tak,
min den elõ jel er re utalt. Meg je len tek a
rend õr ség kép vi se lõi és meg tet tük a

rend õr sé gi fel je len tést is me ret len tet tes
(tet te sek) el len.

A nyo mo zás fo lyik, re mél jük az el kö -
ve tõ (el kö ve tõk) sze mé lye ki de rül.

Bábolna, 2008. február.28.
Peresztegi Gáborné

igaz ga tó

A múlt év szep tem be ré ben ér de -
kes fel hí vást kap tunk az ácsi Bazax
Kft.-tõl. Elekt ro ni kaihul la dék-gyûj tõ
ver senyt hir det tek a Ko má rom-Esz -
ter gom me gyei és a Gyõr-Moson-
Sopron me gyei ál ta lá nos és kö zép is -
ko lák szá má ra.

Az ak ció fõ cél ja, hogy a di á kok
job ban óv ják kör nye ze tü ket az ár tal -
mas anya gok tól, hisz nap ja ink ban az
ipa r és a tech ni ka nagy mér té kû fej lõ -
dé se az egy re na gyobb men  nyi ség ben
ke let ke zõ ve szé lyes hul la dé kok meg -
je le né sét ered mé nye zi. A ver seny ki -
írá sá val a szer ve zõk a kör nye ze tünk

meg óvá sá hoz, s a fel nö vek võ nem ze -
dék kör nye zet tu da to sabb éle té hez kí -
ván tak hoz zá já rul ni.

A gyûj tés min den ne mû elekt ro ni -
kai hul la dék ra ki ter jedt, mint pél dá ul
a ház tar tá si kis- és nagy gé pek re, az
in for ma ti kai és szó ra koz ta tó elekt ro -
ni kai esz kö zök re.

Di ák ja ink a több fó ru mon is meg -
hir de tett ak ci ó ban nagy lel ke se dés sel
vet tek részt, ami már a ki ala ku ló kör -
nye zet tu da tos szem lé le tü ket is tük rö -
zi.

A konk rét be gyûj tés idõ pont já ra,
ok tó ber 8.-ára és 10.-ére 3 ton na

elekt ro ni kai sze me tet hord tak ös  sze
ta nu ló ink. 

A ver seny ered mény hir de té sé re
feb ru ár 22.-én Ácson ke rült sor. Az
ün ne pé lyes ke re tek kö zött meg ren de -
zett díj ki osz tón meg tud tuk, hogy a
fel hí vás ra 2 me gyé bõl ös  sze sen 55 is -
ko la je lent ke zett. A moz ga lom ban
részt ve võ 16 ezer di ák 130 ton na
elekt ro mos hul la dé kot gyûj tött be.

Is ko lánk az elõ ke lõ 17. he lye zést
ér te el. A díj ki osz tó ün nep sé gen a
„Kör nye zet tu da tos Is ko la” el is me rõ
ok le vé len kí vül egy ér té kes di gi tá lis
fény ké pe zõ gé pet is nyer tünk.

A na gyon jó han gu la tú díj ki osz tón
részt ve võ di ák ja ink já té kos ve tél ke dõ
ke re té ben is mer ték meg az ös  sze -
gyûj tött ve szé lyes hul la dé kok to váb bi
sor sát, fel dol go zá suk, új ra hasz no sí tá -
suk me ne tét.

A si ke res ak ció idén is foly ta tó dik,
ezért ez úton is kér jük a ked ves szü lõ -
ket, hogy az ilyen jel le gû hul la dé ko -
kat ne a kom mu ná lis gyûj tõk be dob -
ják, ha nem az õszi be gyûj té si idõ pon -
tig tá rol ják, majd a kö vet ke zõ meg hir -
de tés re ke rü lõ idõ pont ban ad ják le.

A hul la dé kok sze lek tív gyûj té se, a
kör nye zet tu da tos szem lé let át kell,
hogy has sa a min den nap ja in kat!

Czinderné Francsics Ju dit

2008. feb ru ár 28-án Pol gár -
mes te ri Hi va ta lunk a Ko má -
rom – Esz ter gom me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság -
gal kö zö sen ün ne pi meg em lé -
ke zést szer ve zett a Pol gá ri
Vé del mi Vi lág nap al kal má -
ból. A prog ram ra 10 órá tól
vár ták a ven dé ge ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal nagy ter mé be,
ahol dr. Hor váth Klá ra pol -
gár mes ter kö szön töt te az egy -
be gyûl te ket. Ezt kö ve tõ en át -

sé tál tak a Ka ma ra szín ház ba,
ahol 10.30 órá tól kez de tét vet -
te az ün nep ség. Az ün ne pi ál -
lo mány gyû lé sen a meg em lé -
ke zést kö ve tõ en el is me ré sek
és ju tal mak át adá sá ra ke rült
sor, majd a Tiamo Mo -
derntánc  cso port és a Rit mus
Kon cert Fú vós ze ne kar szó ra -
koz tat ta a kö zön sé get. A Szó -
zat hang jai után ál ló fo ga dás ra
in vi tál ták a je len lé võ ket.
Czibik Jó zsef tûz ol tó ez re des,

me gyei igaz ga tó po hár kö -
szön tõ jé ben kö szö ne tet mon -
dott mind azok nak, akik le he -
tõ vé tet ték en nek az ün nep -
ség nek a meg szer ve zé sét, töb -
bek kö zött Bá bol na Vá ros
Ön kor mány za tá nak és a
Nem ze ti Ménesbirtok Kft-
nek. Hi szen – amint azt ké -
sõbb fel tett kér dé sünk re el -
mond ta – so kan nem is gon -
dol ják, mi lyen fon tos fel ada ta

van en nek a szer ve zet nek. Az
em be rek ter mé sze tes nek ve -
szik, hogy egy-egy ár víz, hó fú -
vás, egyéb ter mé sze ti ka taszt -
ró fák al kal má val ér ke zik a se -
gít ség. A Ka taszt ró fa vé del mi
Igaz ga tó ság mun ka tár sai eze -
ket a hely ze te ket ké szí tik elõ,
il let ve ko or di nál ják, hogy bár -
ho va, bár mi kor a le he tõ leg -
gyor sab ban ér kez hes sen a se -
gít ség. T. S.

2008. március 11. oldal
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Nemzetközi Polgári Védelmi Nap

Új utakon környezetünk tisztaságáért

Tûzeset az iskolában
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Jo go san te he ti fel a kér dést a
Ked ves Ol va só, hogy mi ért ép -
pen az idei esz ten dõ lett a re ne -
szánsz éve ha zánk ban. Ép pen
550 év vel ez elõtt, 1458 ja nu ár -
já ban ko ro náz ták ki rál  lyá az if jú
Hu nya di Má tyást, aki meg ha tá -
ro zó egyé ni sé ge volt a re ne -
szánsz kul tú ra és mû vé szet el -
ter jesz té sé nek Ma gyar or szá gon.

A re ne szánsz fran cia ere de tû
szó, új já szü le tést je lent. Az óko -
ri mû vé sze tek és élet ér zés új já -
szü le té sét.

A re ne szánsz kul tú ra, kü lön -
bö zõ he lye ken, kü lön bö zõ idõk -
ben in dult vi lág hó dí tó út já ra,
de egy ér tel mû en az itá li ai re ne -
szánsz je len tet te az el sõ és leg -
fõbb moz ga tó ru gót az új já szü le -
tés vi lág ban. Va gyis min den vál -
to zott, min den át ala kult, s ki -
csit min den vis  sza nyúlt az óko ri
mû vé sze tek irá nyá ba. Az új já -
szü le tés fo gal ma egy részt egyet
je lent ezek nek az ér té kek nek új -
bó li fel fe de zé sé vel, va la mint a
szel le mi te vé keny sé gek, ered -
mé nyek, egy szó val az eu ró pai
kul tú ra tel jes meg úju lá sát is
ma gá val hoz ta ez a fo lya mat.

Má tyás ki vá ló an be szélt ola -
szul és ra jon gott a re ne szánsz
mû vé sze tek iránt, en nek kö -
szön he tõ en ud va rá ban ak ko ri -
ban szám ta lan je les és ki vá ló
mû vész is meg for dult, mint
Galeotto Marzio köl tõ, Bonfini
tör té net író és Má tyás nak kö -
szön het te pé csi püs pö ki rang ját
Janus Pan no ni us, re ne szánsz
köl tõnk.

Ma gyar or szá gon a re ne szánsz
és a hu ma niz mus a kö zép ko ri
kul tú ra utó vi rág zá sá val egy idõ -
ben bon ta ko zott ki. Ki ala ku lá sa
a köz pon to sí tás ra tö rek võ ki rá -
lyi ha ta lom igé nye i vel állt ös  sze -
füg gés ben. Az ural ko dó nak a
fõ úri anar chia el le ni harc ban és
a fe nye ge tõ tö rök tá ma dás ra va -
ló fel ké szü lés ér de ké ben mû velt
hi va tal no kok ra volt szük sé ge; a
ki rá lyi kan cel lá ri án kor sze rû,
eu ró pai mû velt sé gû tiszt vi se lõk
dol goz tak, akik hu ma nis ta mû -
velt sé gü ket nagy részt kül föld ön
sze rez ték. 

A re ne szánsz kul tú ra iga zi fé -
nye Má tyás ki rály má so dik fe le -
sé gé nek, Beatrixnak, a ná po lyi

ki rály lá nyá nak Bu dá ra ér ke zé se
után töl töt te el az ud vart. Olasz
hu ma nis ták és mû vé szek ér kez -
tek ek kor nagy szám ban Bu dá -
ra. Má tyás nagy sza bá sú épít ke -
zé sek be kez dett: mû vé szet pár -
to lá sá nak ered mé nye ként Bu da
Kö zép-Eu ró pa el sõ re ne szánsz
mû vé sze ti cent ru ma lett. 

A ma gyar hu ma nis ták a
könyv kul tú ra te rén is eu ró pai
szín vo na lat ér tek el. A val lá si té -
má jú mû vek kel szem ben az
óko ri klas  szi ku sok köny vei ke -
rül tek elõ tér be, for mai szem -
pont ból pe dig ki fej lõ dött az
igény a szép an tik va be tûk, a
mû vé szi en il luszt rált és a dí sze -
sen kö tött köny vek iránt. A kor -
szak leg na gyobb ma gyar or szá gi
könyv gyûj tõ je ma ga Má tyás ki -
rály volt. Könyv tá ra, a
Bibliotheca Corviniana nem
csak a ma gyar re ne szánsz kul tú -
ra ki emel ke dõ al ko tá sa, ha nem
Eu ró pa-szer te is mert és cso dált
fe je del mi könyv tár volt Az zá
tet ték mé re tei, amely rõl pon tos
ada tok ugyan nem ma rad tak: a
ku ta tás ma kb. 2000-2500 kö -
tet re be csü li a gyûj te ményt,
mely nek túl nyo mó több sé ge
kéz irat, kis ré sze nyom ta tott
könyv volt. Be at rix ki rály né
könyv tá rá val és a ki rá lyi ká pol -
ná hoz tar to zó dí szes li tur gi kus
mû vek kel együtt a Má tyás-ko ri
bu dai pa lo ta tel jes könyv ál lo má -
nya a 3000 kö te tet is el ér het te, e
kö te tek hoz zá ve tõ leg 4000-
5000 mû vet tar tal maz hat tak. A
gyûj te ményt tar tal mi gaz dag sá -
ga is von zó vá tet te a hu ma nis ta
kor tár sak szá má ra. Má tyás ki -
rály a hu ma nis ta könyv tár tel -
jes sé ge te rén túl akar ta szár nyal -
ni a ko ra be li ural ko dó kat Cél ja a
klas  szi kus ókor és sa ját ko ra al -
ko tá sa i nak tel jes ös  sze gyûj té se
volt, ezek gya ra pí tá sát és le má -
sol ta tá sát te kin tet te a leg fon to -
sabb fel adat nak. A Cor vi na kü -
lön le ges ér té két - fõ ként az
1485 után be szer zett kéz irat ok
ese té ben - a kó de xek kül sõ ki ál -
lí tá sa ad ta meg. Több sé gük a
leg ki vá lóbb fi ren zei könyv dí szí -
tõ mes te rek mun ká ja. Ké szül tek
Ró má ban, Ná poly ban és Észak-
Itá li á ban is il lu mi nált kó de xek,
sõt Bu dán, ahol 30 ír nok dol go -

zott a ki rá lyi könyv má so ló mû -
hely ben, me lyet ké sõbb könyv -
fes tõ és könyv kö tõ mû hely egé -
szí tett ki. A köny vek pom pás dí -
szí té se és ki ál lí tá sa az ér té kes
tar ta lom mél tó kül sõ meg je le ní -
té sét szol gál ta. 

Egyéb ként Má tyás ki rály
hasz nál ta is a könyv tá rát. Az
iro da lom irán ti ér dek lõ dé sén túl
elõ de i nek könyv sze re te te, és az
olasz és ha zai hu ma nis ta pél dák
nyo mán 1467 tá ján kezd te el
gyûj te mé nye meg ala po zá sát.
El sõ könyv tá ro sa Galeotto
Marzio volt. Má tyás ál lí tó lag évi
33 ezer ara nyat köl tött gyûj te -
mé nye fej lesz té sé re. 

A könyv tár ál lo má nya a bu -
dai ki rá lyi vár Du ná ra né zõ ke -
le ti ol da lán, ma gas bol to za tú
könyv tár he lyi ség ben he lyez ke -
dett el, ara nyo zott pol co kon,
sza kok sze rint cso por to sít va.
Fény ko ra Má tyás ural ko dá sá -
nak utol só éve i re esett, ha lá lá val

nyom ban meg kez dõ dött pusz -
tu lá sa. 

Az utó dok nem csak a fej lesz -
tés re, de meg õr zé sé re is al kal -
mat la nok vol tak. Ulász ló és II.
La jos a gyûj te mény leg ér té ke -
sebb da rab ja it aján dé koz ta el
kül föl di kö ve tek nek, hu ma nis -
ták nak, tu dó sok nak. Ezek bõl
azon ban leg alább sok fenn ma -
radt, mert a gyûj te mény sor sa
Bu da tö rök kéz re ke rü lé sé vel
vég leg meg pe csé te lõ dött:
Szulejmán a Cor vi na kö te te it el -
hur col ta, s azok 22 ki vé te lé vel -
me lye ket 1862-ben ad tak vis  sza
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia kül dött sé gé nek és a tö rök-
orosz há bo rú ide jén a tö rö kök -
kel ro kon szen ve zõ egye te mi if -
jú ság nak - tel je sen el pusz tul tak.
Je len leg 16 or szág 43 vá ro sá nak
49 könyv tá rá ban 215 hi te les
cor vi na meg lé té rõl tu dunk. 

Ös  sze ál lí tot ta: 
Veresné Szkocsek Má ria

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

2008, a reneszánsz éve Magyarországon
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BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghívja Önt

és kedves családját a

MÁRCIUS 15-I
NEMZETI ÜNNEP

tiszteletére tartandó programjaira
2008. március 15.

15.00 órakor ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond:
dr. Horváth Klára polgármester 

Közremûködik:
Cseperedõk néptánccsoport
Anonim színjátszó csoport
Helyszín: Szabadidõközpont

kb. 15.45 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb. 16.00 órakor KOSZORÚZÁS 
Helyszín: HÕSI KAPU

kb. 16.15 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: 
BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ
Az emlékmûhöz kb. 16.10 órakor
indul busz a Hõsi Kaputól.

Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Horváth Klára

polgármester

Emlékezés a nagy napra
Már ci us 15-érõl so kat tu dunk tör té nel mi, iro dal mi ta nul má nya -

ink ból, a nem ze ti ün ne pen tör té nõ meg em lé ke zé sek bõl. Ezért szin -
te le he tet len újat mon da ni, ír ni az ese mény kap csán. Eb ben az év -
ben áll jon itt em lé kez te tõ ként a leg il le té ke sebb sze mély nap ló rész -
le te, Pe tõ fi Sán do ré. 

,,A Pil vax ká vé ház ban azt ha tá roz tuk, hogy sor ra jár juk az egye -
te mi if jú sá got. Elõ ször az or vo sok hoz men tünk. Sza kadt az esõ,
amint az ut cá ra lép tünk, s ez egész ké sõ es tig tar tott, de a lel ke se -
dés olyan, mint a gö rög tûz: a víz nem olt hat ja el. 

Az or vo sok tól a mér nö kök höz, majd a jo gá szok hoz vo nult a
szám ban és lel ke se dés ben egy aránt per cen ként nö ve ke dõ se reg.
Jó kai föl ol vas ta a fel hí vást és a 12 pon tot, s én ve lem el sza val tat ták
a “Nem ze ti-dal” -t. Mind ket tõt ki tö rõ lel ke se dés sel fo gad ták, s a
ref rén ben elõ jö võ “esküszünk”-öt mind an  nyi szor vis  sza har sog ta az
egész se reg, mely a té ren állt. 

Landerer nyom dá já hoz men tünk, amely a leg kö ze lebb volt hoz -
zánk, s a 12 pon tot és a Nem ze ti dalt rög tön nyom ni kezd ték. Dél -
fe lé el ké szül tek a nyom tat vá nyok, s ez ren ként osz tot ták szét a nép
kö zött, mely azo kat ré szeg öröm mel kap kod ta. Dél után há rom órá -
ra gyû lést hir det tünk a mú ze um te ré re, s a so ka ság el osz lott. 

A sza ka dó esõ da cá ra mint egy 10000 em ber gyûlt ös  sze a mú ze -
um elé, on nan a vá ros há zá hoz men tünk. A ta nács te rem meg nyílt, s
meg telt nép pel. Rö vid ta nács ko zás után a pol gár mes ter alá ír ta a 12
pon tot. Óri á si lel ke se dés tört ki!... 

- Bu dá ra! Bu dá ra! Nyi tas suk meg Tán csics bör tö nét! Ezek vol -
tak a nép leg in kább és leg több ször hall ha tó ki ál tá sai. A vá laszt -
mány leg alább húsz ezer em ber kí sé re té ben föl ment Bu dá ra a hely -
tar tó ta nács hoz és elõ ad ta kí vá na ta it. A nagy mél tó sá gú hely tar tó
ta nács sá padt vala és resz ket ni mél tóz ta tott, s öt perc nyi ta nács ko -
zás után min den be be le egye zett. A ka to na ság nak ki ada tott a tét -
len sé gi ren de let, a cen zú ra el tö röl te tett, Tán csics bör tön aj ta ja
meg nyílt. A rab írót di a dal lal hoz ta át a tö mén te len so ka ság Pest -
re. 

Ez volt már ci us 15-e. Ered mé nyei olya nok, me lyek e na pot örök -
re ne ve ze tes sé te szik a ma gyar tör té ne lem ben.” 

Fõ haj tás ként és em lé ke zés kép pen idéz zük Dutka Ákos  ver sét,
mely a mai kor em be ré nek is út mu ta tás.

Dutka Ákos: Már ci us 15.
A rög alatt most meg moz dul a mag
S a szív alatt az örök gon do lat,

Hogy itt e rög bõl egy da rab va gyunk,
Raj ta nõt tünk és ál ta la va gyunk.

Száz tit ka, ned ve még ben nünk ke ring,
Da lol tunk, sír tunk, s rög le szünk megint,

Ma gyar me zõn egy mú ló kis ha lom,
De re pül tünk egy bá tor dal la mon,

Mit zeng ve hoz a már ci u si szél
És ve le dob ban szí vünk ben a vér,

A vér, ame lyet ér lelt an  nyi nyár,
Ka lász ba szök kent ma gyar nap su gár.

Anyád po rá ban most moz dul a vér
S in dul fe léd az új ma gyar ke nyér.

Lé lek ké vá lik ben ned majd a rög,
Mely vé red, ha zád, sí rod, bör tö nöd,

S ben ned da lol ja örök dal la mát
Anyád a rög, hogy ez a föld ha zád.

Ös  sze ál lí tot ta: 
Veresné Szkocsek Má ria

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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Feb ru ár 27-én  ha gyo má nya -
ink hoz hí ven, ös  sze vont szü lõi
ér te kez le tet tar tot tunk óvo -
dánk ban a le en dõ el sõ osz tá lyos
gyer me ke ink szá má ra. Az idei
év ben va la mi vel ko ráb ban tar -
tot tuk ezt a tá jé koz ta tó szü lõi
ér te kez le tet, mi vel fel kí ván tuk
mér ni, hogy mi lyen igény van a
kép vi se lõ- tes tü le ti dön tés sel
en ge dé lye zett is ko la ott ho nos
ta ní tás for ma iránt. Öröm mel
nyug táz tuk, hogy a ren dez vé -
nyen az ér dek lõ dõ szü lõk nagy
szám ban vol tak je len.

A szü lõi ér te kez le ten részt
vett az is ko la kép vi se le té ben,
Peresztegi Gáborné igaz ga tó,
Ta nos Lászlóné igaz ga tó he lyet -
tes, Szán tó Zoltánné al sós mun -
ka kö zös ség ve ze tõ, a le en dõ két
el sõ osz tály ta ní tó nõi: Prekler
Or so lya, Pillérné Fe ke te And -
rea, Simonné Far kas Bea.

A szü lõi ér te kez let el sõ fe lé -
ben Ho mo ki Ju dit fej lesz tõ pe -
da gó gus tar tott tá jé koz ta tót az
is ko la érett ség kri té ri u ma i ról, a
meg fe le lõ fej lett sé gi szint rõl,

hasz nos ta ná cso kat ad va a szü -
lõk nek a hát ra le võ idõ ben tör -
té nõ fej lesz tés re. Ezt kö ve tõ en
hall hat tuk Pi ros ka tá jé koz ta tó -
ját az új ta ní tá si mód szer rõl,
me lyet idén elõ ször (a Kép vi se -
lõ tes tü let tá mo ga tó dön té se
foly tán) is ko lánk is be ve zet het,
az is ko la ott ho nos ta ní tá si for -
mát, mely nagy mér ték ben se gí ti
a szü lõ ket, gyer me ke ket az is -
ko lai kö ve tel mé nyek nek va ló
meg fe le lés ben. A tá jé koz ta tó
után fel mér tük az ez irá nyú szü -
lõi igé nye ket is, meg fe le lõ szá -
mú ér dek lõ dõ is volt ez iránt a
ta ní tá si for ma iránt.

Ez után Szán tó Zoltánné és
az óvo da ve ze tõ tá jé koz tat ta a
je len lé võ ket az óvo da és is ko la
kap cso lat tar tá si for má i ról an -
nak ér de ké ben, hogy mi nél
zökkenõmentesebben si ke rül -
jön  óvo dá sa ink is ko lá ba va ló
be il lesz ke dé se.

A kö vet ke zõ he tek is ko lai át -
me ne tet se gí tõ prog ram jai:

– Már ci us 12-én A Ne ve lé si
ta nács adó is ko la érett sé gi vizs -

gá la tot vé gez óvo dánk ban, hogy
se gít sé get nyújt sa nak a azok nak
a szü lõk nek, akik még bi zony ta -
la nok gyer me kük be is ko lá zá sát
il le tõ en

– nagy cso por to sa ink rész vé -
te lé vel be mu ta tó fog lal ko zást
tar tunk az al sós ta ní tó né nik -
nek, hogy te vé keny ség köz ben
is meg fi gyel hes sék a gye re ke ket

– az is ko lai be irat ko zás után
áp ri lis ban, a ta ní tó né nik az
óvo dá ban  kö tet le nül is mer ked -

nek az osz tá lyuk ba be íra tott
gyer me kek kel

– má jus ban el lá to gat nak tan -
kö te les gyer me ke ink egy ta ní tá -
si órá ra az is ko lá ba, hogy  be le -
kós tol has sa nak egy ki csit az is -
ko lai élet be.

Bí zunk ben ne, hogy az is ko -
lá val kö zö sen si ke res sé te het jük
óvo dá sa ink is ko la kez dé sét.

Somogyiné Sza ba dos Ma ri an na 
in téz mény ve ze tõ

Beiskolázási szülõi értekezlet az óvodában

2008. februárjában kedves meghívásnak
tettünk eleget, mi ,,drámás gyerekek’’
szülei. Veresné Szkocsek Mária és az általa
vezetett Anonim drámacsoport hívott meg
bennünket egy rendhagyó féléves vizs-
gaelõadásra.

Az évek hosszú során sokszor láttuk már
gyerekeinket színpadon, láttuk a fejlõdést,
amit egyik elõadástól a másikig végbement
ezeken a nyitott lelkû, tehetséges
gyerekeken, de azt amit e februári
délutánon kaptunk tõlük, merõben új,
szokatlan és mégis nagyszerû volt.
Kezdõdött azzal, hogy nem a megszokott
helyen, a Szabadidõközpontban került sor
az elõadásra, hanem az általános iskola
klubjában.

Amint beléptünk, olyan érzés fogta el az
embert, mintha egy kis pinceszínházban
lenne: a székek körben, a ,,színpad’’
középen szabadon hagyva, az egyik
sarokban a vendégvárás kelléke, sütemény
és üdítõitalok. Már ekkor sejtettük, hogy
most valami mást, teljesen szokatlant
kapunk mi szülõk. És nem is kellett csalód-
nunk, hiszen Marika, a drámacsoport
vezetõje bevezetõjében – miután köszön-
tött bennünket, szép számban megjelent
szülõket – elmondta, hogy a mai délután
bepillantást nyerhetünk gyermekeink

foglalkozásába, a felkészülésbe, ami egy
színdarab mögött van…

S innét kezdõdött az igazi álmélkodás,
rácsodálkozás a dráma, a színjátszás
nagyszerûségére, gyermekeink igazi tehet-
ségére. Elõször amolyan ,,bemelegítõ
gyakorlatokat láttunk’’, úgy mozgást, mint
beszédtechnikait. Már ez is sok derültséget
keltet, hiszen a nyelvtörõ mondókák megiz-
zasztották még az oly gyakorlott ifjú
színészpalántákat is, de mi maguk nem is
mertük megpróbálni azokat.

E kis bemelegítõ utána csoportot három
részre osztotta a vezetõjük, Marika néni és
szituációs némajátékot láthattunk! A cél az
volt, hogy a gyerekek kitalálják egymás
némajátékából, hogy mit is adnak elõ tár-
saik. Ebbe már bennünket, szülõket is
bevontak a játékba. S itt szembesültünk
elõször azzal, hogy mennyivel frissebb,
kreatívabb a gyermeki agy, mint a mi fel-
nõtt agyunk: A gyerekek egymás játékából
azonnal ráéreztek arra, hogy mi történik a
színpadon, de mi szülõk bizony csak a
féligazságokig jutottunk el. Amikor mára
szülõk is kezdtek belelendülni a dolgokba,
akkor jött el a délután fénypontja, a közös
gyermek-szülõ játék. Egy kedves kis ,,tár-
sasjátékot’’ tanított nekünk Veresné
Marika, amely elsõ hallásra nagyon egysz-

erûnek tûnt, de amikor sorra ,,buktak el’’ a
szülõk, akkor rájöhettünk, hogy nem is
annyira egyszerû, mint amennyire látszik.
Ezzel a játékkal jó ideig szórakoztattuk
magunkat és egymást, majd ezután került
sor az idei félév értékelésére, amelyet a cso-
portvezetõ tartott meg. Az értékelése
szerint a drámacsoport tagjai mind-mind
kiváló munkát végeztek, s ezért a legma-
gasabb osztályzattal jutalmazta õket
vezetõjük.

De azt hiszem, hogy ezzel az értékeléssel
minden jelenlévõ egyetértett, hiszen most a
saját szemünkkel láthattuk, hogy mennyi
,,vér, veríték és szenvedés’’ van egy-egy sik-
eres elõadásban. De a gyerekek ezt
mosolyogva, örömmel és tehetséggel
végzik, ahogy vezetõjük is a szívét-lelkét
adja bele a munkájába természetesen
magas szakmai tudása mellett!

A délután egy kötetlen beszélgetés,
sütizgetés zárta le, melyen gyermek,
pedagógus és szülõ egyaránt jól érezte
magát!

Köszönjük neked Kedves Marika a
lehetõséget, s reméljük, hogy lesznek még
hasonló alkalmak, amikor részt vehetünk
egy-egy ilyen rendhagyó foglalkozáson.

Bábolna, 2008. március 3.
Mészáros János

Félévi vizsga az Anonim drámacsoportnál



A hús vét elõt ti va sár na pot vi rág va -
sár nap nak ne ve zik- az elõ zõ cikk ben
már utal tam rá, hogy mi ért. E nap hoz
jel leg ze tes nép szo kás ok kap cso lód nak,
a ki sze haj tás és a villõzés. 

A ki sze egy lány ru há ba búj ta tott bá -
bu, ame lyet: ki szé nek, kicének, kice-
vicének, kiszõcének vagy ba nyá nak is
ne vez nek táj egy sé gek tõl füg gõ en. Fi a tal
me nyecs ke ru há ját, vagy csú nya, rossz
ru há kat ag gat tak rá. Gon do san fel öl töz -
tet ték, majd vé gig vit ték a fa lun ének -
szó val, és a pa tak hoz, vagy a fa lu ha tá -
rá ba ér ve , le vet kõz tet ték és víz be dob -
ták, vagy el éget ték.

A kiszi szó kor pá ból ké szült sa va nyú
le vest (amely böj ti étel) je lent. Az éne -
kek ben szó van a ki sze ki vi te lé rõl, és a
só dar (hús vé ti son ka) be ho za ta lá ról. A
bá bu a tél meg sze mé lye sí tõ je is le he tett
egyes ma gya rá za tok sze rint, így tu laj -
don kép pen a ta vaszt kö szön töt ték a bá -
bu el ége té sé vel.

Az öl töz te tés hez is hi e del mek fû zõd -
tek pl.: - aki el sõ nek fel kap ja, vagy öl -
töz te ti, ha ma ro san férj hez megy

Villõzés:
Zobor vi dé kén (Fel vi dék) a lá nyok a

ki sze haj tás után, fel dí szí tett fûz fa ágak -
kal - ez volt a villõ - sor ra jár ták ének -
szó val a há za kat. A villõ szó a ku ta tá sok
sze rint, a szláv: vila, vily „tün dér” és a
la tin: villus „lomb” szó ból ered. A vil-
lõfára sza la go kat, haj kö tõ ket rak tak, így
vit ték éne kel ve és aján dék ba to jást kap -
tak a há zi ak tól. Ha nem ad tak, ki csú fol -
ták a gazd as  szonyt.

Hús vét:
A ke resz tény ség e na pon ün nep li

Krisz tus fel tá ma dá sát és ezen a na pon
vé get ér a nagy böjt a hús tól va ló tar tóz -
ko dás. Eb bõl szár ma zik az ün nep ma -
gyar el ne ve zé se is. Fon tos sze re pe volt a
víz nek, szo kás volt ilyen kor pi ros to jást
ten ni a mos dó víz be, s ar ról mo sa kod ni.
Úgy tar tot ták, hogy így az egész csa lád
egész sé ges lesz. E nap hoz is kap cso lód -
nak mun ka ti lal mak pl.: nem volt sza -
bad se per ni, mos ni, fõz ni, varr ni.

Jel leg ze tes hús vé ti éte lek a son ka,
bá rány, ka lács és a to jás. A to jás az élet,
az új já szü le tés jel ké pe. Ahogy a to jás ból

új élet szü le tik, úgy tá madt fel Jé zus is a
sír já ból.

Hús vét va sár nap hoz kap cso ló dó szo -
ká sok:

Ha tár já rás:
Ez al ka lom mal is mer tet ték meg a

ter mé sze tes és mes ter sé ges ha tár je le -
ket a fi a ta lok kal.

Kakaslövés:
Hús vét va sár nap dél ben gyü le kez tek

a fi a tal le gé nyek, akik már elõt te na pok -
ban vé gig jár ták a fa lut és meg vá sá rol tak
há rom-négy ka kast, a kö zö sen ös  sze -
adott pénz bõl. Va sár nap dél ben tré fás
ve sze ke dés sel el bú csúz tat ták a ka ka so -
kat, majd egy táb lá ra raj zolt élet nagy sá -
gú ka kas áb rá já ra nyíl lal lõt tek. Aki el ta -
lál ta a kö ze pét, az lett a gyõz tes. Es te az
egyi kük há zá nál ös  sze gyûl tek, ahol a
há zi as  szony már meg fõz te a ka ka sok -
ból a le vest, amit együtt el fo gyasz tot tak.
A gyõz tes a fõ hely re ült, és õ kap ta a
fõbb fa la to kat.

Zöldágjárás:
A ta vaszt a meg úju lást jel ké pe zõ

éne kes já ték. Ak ko ra mé re tû zöld ágat
ké szí tet tek, ame lyik át ér az út egyik ol -
da lá ról a má sik ra. Ez alatt éne kel ve át -
búj va ha lad tak ke resz tül a fa lun.

Hús vét hét fõ:
Va la mi kor víz be ve tõ, víz be há nyó

hét fõ nek is ne vez ték, ami a lo cso lás
egy ko ri mód já ra utal. Ré gen a kút hoz
vagy vá lyú hoz vit ték a lá nyo kat, és egy
vö dör víz zel ön töt ték le õket. (A ka to nák
akik Jé zus sír ját õriz ték víz zel ön töt ték

le a fel tá ma dás hí rét vi võ as  szo nyo kat,
ta lán in nen ered het a víz zel va ló lo cso -
lás.) A lo cso ló ver sek nek ren ge teg vál to -
za ta van, egyet ki ra gad nék.

Pl.: Hús vét má sod nap ján mi ju tott
eszem be:
Üveg ró zsa vi zet vet tem a ke zem be.
El in dul tam ve le pi ros to jást szed ni
Ad ja tok hát lá nyok, ha nem saj nál já tok,
Na gyon meg bán já tok, 

licskes-lucskos lesz
Az ün nep lõ ru há tok! 

A lo cso lás ju tal ma a hí mes to jás,
amit leg gyak rab ban hagy ma le vél lel fes -
tet tek, vagy vad al ma fa hé já ból sár ga,
bü rök bõl zöld, a len csé bõl kék to jást

nyer het tek. A to jás dí szí tés , to jás hím zés
mód ja a vi a szo lás és a kar co lás. A vi a -
szo lás nál for ró vi as  szal „ír ják” a min tát
a to jás ra, s ez után fes tik. A kar co lás nál
a már meg fes tett to jás ra kar col ják a dí -
szí tést. Az el ké szült to já so kat sza lon na -
héj jal dör gö lik át, et tõl lesz fé nyes.

2008. március 15. oldal
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

MÁRCIUS
9-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Nagyböjt 5. vasárnapja

16-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 
Virágvasárnap

20-án csütörtökön 17 órakor szentmise
Nagycsütörtök (utolsó vacsora)

21-én pénteken 17 órakor szentmise
Nagypéntek (Jézus kereszthalála)

22-én szombaton 20 órakor szentmise
Nagyszombat (Feltámadás)

23-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Húsvétvasárnap

24-én hétfõn 10.15 órakor szentmise
Húsvéthétfõ

30-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Isten irgalmasság vasárnapja

Április
6-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

Hútvét 3. 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.

Húsvét tájékán



Feb ru ár he te di kén az egész
or szág 50 %-kal ol csób ban „tor -
kos kod ha tott” ha zánk azon ét -
ter me i ben, ame lyek csat la koz -
tak a nép szo kás ok ra épü lõ úgy -
ne ve zett tor kos csü tör tök prog -
ram hoz. Ezen a na pon az em lí -
tett ét ter mek lá to ga tói „a la
car te”, va gyis a ven dég lá tó he -
lyek ál tal ös  sze ál lí tott „tor kos
csü tör tök” me nü sor ból az ere -
de ti ár fe lé ért vá laszt hat tak fi -
no mabb nál fi no mabb ét ke ket.

Most néz zük meg elõ ször,
hogy mely nép szo kás ra épül az
em lí tett prog ram, majd tér jünk
be Bá bol na két ét ter mé be és
néz zük meg, hogy ott ho gyan
telt a tor kos csü tör tök.

A far san gi idõ sza kot le zá ró
és a hús vé tig tar tó nagy böj ti
idõ sza kot meg kez dõ ham va zó
szer da utá ni el sõ nap a tor kos
csü tör tök. Ek kor egy nap ra fel -
füg gesz tet ték a nagy böj töt,
hogy me ge gyék a far sang ról
ma radt éte le ket. Tor kos csü tör -
tö kön ezek mel let, zsí ros éte le -
ket és fán kot ké szí tet tek, hi szen
hús vét elõtt ez volt az utol só al -
ka lom a ki adós ét ke zés re. Er re
a né pi ha gyo mány ra épül im -
már há rom éve a ma gyar ét ter -
mek or szá gos tor kos csü tör tök
prog ram ja.

A nép ha gyo mány ok fel ele ve -
ní té se után lá to gas sunk most el
elõ ször a Bá bol na Ho tel kony -
há já ba, hogy meg tud juk, mi lyen
éte lek kel és hány em bert vár tak
tor kos csü tör tök re. Koz ma Ist -
ván a Bá bol na Ho tel ét ter mé -
nek fõ sza ká csa kér dé sünk re el -
mond ta, hogy feb ru ár he te di -
kén kö rül be lül 150-200 ven dé -
get vár tak. A fõ sza kács sze rint,
mint min dig ilyen kor is a ha gyo -
má nyos éte lek, pél dá ul a fris -
sen sül tek fogy nak a leg job ban,

de a bát rab bak ehet tek itt kü -
lön le ges sé ge ket is, mond juk a
bá bol nai spe ci a li tás nak szá mí tó
ka kas he re-pör köl tet tú rós csu -
szá val. Koz ma Ist ván azt is el -
mond ta, hogy ál ta lá no san el -
mond ha tó, hogy az ét ter mek
kony há in egy re in kább az úgy -
ne ve zett „wellness” éte lek, va -
gyis a kü lön bö zõ sa lá ták és a
rend kí vül egész sé ges hal éte lek
a leg ked vel teb bek.

Holbok Krisz ti án, a Bá bol na
Ho tel pin cé re sze rint egy ilyen
na pon, ami kor telt ház zal mû -
kö dik az ét te rem egy fel szol gá ló
akár 15 ki lo mé tert is le gya lo -
gol hat az asz ta lok és a kony ha
kö zött egy nap. Krisz ti án azt is
el mond ta ne künk, hogy a Bá -
bol na Ho tel ét ter me im már
har ma dik éve ré sze a tor kos
csü tör tök prog ram nak, a ven dé -
gek szá ma az óta év rõl év re csak
nõtt ezen a na pon.

Per sze „tor kos kod tak” az
Ötösfogat Ét te rem ben is, ahol a
ven dég lõ nagy ter mé ben iga zi
ci gány mu zsi ká val vár ták a ven -
dé ge ket. Aki pe dig in kább csen -
des es té re vá gyott, vá laszt hat ta
az Ötösfogat Pettkó-Szandtner
ter mét is. Itt Luka Gá bor az ét -
te rem fõ sza ká csa szin tén 150-
200 fõt várt va cso rá ra. Luka
Gá bor sze rint itt szin tén a ha -
gyo má nyos éte lek fogy tak a leg -
job ban. 

Az Ötösfogat Ét te rem ben
va cso rá zott Szaxon J. At ti la az
IKR Zrt. ve zér igaz ga tó ja is, aki
nagy sze rû nek tart ja a tor kos
csü tör tök prog ra mot és öröm -
mel ta pasz tal ta, hogy Bá bol na
min den ét ter me te le volt ezen a
na pon. Szaxon J. At ti la az öt ven
szá za lé kos „ár csök ke nés ben”
lát ja a tor kos csü tör tök nép sze -
rû ség ének okát, majd jó ked vû -

en te szi hoz zá, hogy nem csak a
fi nom éte lek, ha nem a kö zel öt -
ven fo kos pá lin ka egy aránt jól
esett az nap es te. A ve zér igaz ga -
tó sze rint csu pán egy baj van a
tor kos csü tör tök kel, még pe dig
az, hogy rit kán van.

Dobai At ti la ét te rem ve ze tõ
el mon dá sa sze rint az Ötösfogat
már két éve vesz részt a tor kos
csü tör tök prog ram ban, majd el -

me sél egy anek do tát is, amely
sze rint a Kor da há zas pár, akik
egy szer itt va cso ráz tak, an  nyi ra
meg vol tak elé ged ve a fel szol -
gált éte lek kel, hogy meg sze ret -
ték vol na hív ni az Ötösfogat fõ -
sza ká csát a Kor da Vil lá ba, hogy
az ot ta ni sza ká csot is ta nít sa
meg egy-két for tély ra.

Nagy At ti la Ist ván
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Nem csak torkosok csütörtöke

Haltelepítés Ölbõn
Feb ru ár hu szon ötö di kén egy hét csú szás sal vég re meg tör tént az idei év

el sõ hal te le pí té se az Öl bõi-tavon. A csú szás oka egyéb ként pró zai, hi szen
egy sze rû en az idõ já rás tré fál ta meg a te le pí te ni vá gyó hor gá szo kat. A hi deg
mi att ugyan is be fagy tak a te le lõk, így nem le he tett ki fog ni a te le pí tés re vá -
ró ha la kat az ed di gi élõ he lyü kön. Sze ren csé re feb ru ár hu szon ötö di kén ko -
ra ta va szi idõ já rás fo gad ta a hal te le pí tés re vá ra ko zó Öl bõ-ta vi Hor gász egye -
sü let kí ván csi tag ja it. Mint min dig most is egy csá szá ri ma gán hal gaz da ság -
tól ér kez tek az át lag ban há rom ki lós pon tyok és az át la go san négy ki lós
súlyt el érõ amu rok. A ha la kat egyéb ként va la mi vel a pi a ci ár alatt, a ponty
ki ló ját net tó 500-, míg az amur ki ló ját net tó 450 fo rin tért tud ta be sze rez ni
az Öl bõ-ta vi Hor gász egye sü let. A te le pí tés után ter mé sze te sen, mint min dig
most is egy he tes hor gász ti la lom lé pett élet be, amely re azért van szük ség,
hogy a ha lak fel fe dez zék és meg ta lál ják he lyü ket új kör nye ze tük ben és ne
cso por to san ús  sza nak, hi szen így na gyon kön  nyû len ne õket ki fog ni. Az Öl -
bõ-ta vi Hor gász egye sü let au gusz tus ele jé re kö zel negy ven má zsa hal te le pí -
té sét ter ve zi, ha per sze a be fi ze tett tag dí jak és a pá lyá za ti pén zek ele gen dõ -
nek bi zo nyul nak er re. Egyéb ként a hor gász egye sü let azt re mé li, hogy idén
ös  sze sen száz má zsa ha lat si ke rül az Ölbõi tó ba te le pí te ni.

Nagy Attila István



Farsang az óvodában, bölcsõdében
Az idei évben a farsangi idõszak hamar véget ért, így már február

5-én megtartottuk szokásos farsangi délelõttünket. A gyermekek
nagy izgalommal készültek e napra. Valamennyi óvodai csoportban
különbözõ jelmezbe bújtak gyermekeink, még a legkisebbek is
örömmel változtak át erre a napra kis állatfigurákká, tündérekké,
mesefigurákká. A kis bölcsõdések is farsangi kalapot kaptak, versel-
tek, énekeltek. Az óvodások a készített vagy vásárolt jelmezeket
otthonról hozták. Köszönjük a szülõknek, hogy õk is segítették a
gyermekek számára emlékezetessé tenni ezt a napot. A délelõtt
folyamán elõször minden csoportban felvonultak a gyerekek és
bemutatták egymásnak jelmezüket. Ezután kezdõdött a mulatság,
tánc, verseny játékok, ahol apróbb nyeremények találtak gazdára.
Mire mindenki jól elfáradt, pihenésképpen elfogyasztották a kony-
hás nénik által sütött finom farsangi csörögefánkot.

Az óvónénik is szokásukhoz híven ismét meglepetéssel készültek
és mindkét épületben jelmezbe bújva  elõadták a gyermekeknek „
A kiskakas gyémánt félkrajcárja”, valamint a „Mackó ébresztés” c.
mesét. A gyermekek nagyon élvezték az elõadást. A nap nagyon
kellemesen telt, a gyermekek sok élménnyel tértek haza.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ
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Farsangi körkép
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Nyug dí ja sok far san gi bál ja
Feb ru ár 1-jén ren dez ték meg az Arany pat kó Ét te rem ben a már

ha gyo má nyos far san gi bált vá ro sunk nyug dí ja sa i nak. Az elõ zõ
évek hez ha son ló an töb ben jel me ze ket öl töt tek. Lát hat tuk Sü süt, a
sár kányt, volt ott rab, fegy õr, haj lék ta lan, csi kós, he ge dûs és még
ren ge teg öt le tes mas ka ra. Eb ben az év ben is fi a ta lo kat meg szé gye -
ní tõ mó don rop ták idõ sebb la ko sa ink a tán cot ké sõ es tig. T.S.

,,Süssünk, süssünk....’’ fán kot

A fen ti cím mel lát hat tuk a BTV mû so rá ban, ho gyan sü töt ték a
far san gi fán kot feb ru ár 6-án az Idõ sek Klub já ban. Az as  szo nyok
mun ka köz ben el me sél ték, hogy ré geb ben ho gyan ké szí tet ték a fi -
nom sü te ményt, így meg tud hat tunk né hány „mû hely tit kot”,
mely tõl íz le te sebb le het a  fánk. Ter mé sze te sen nem ma rad hat tak el
a vic ce lõ dé sek és anek do tá zá sok sem, hi szen a kö zös mun kák hoz
ezek hoz zá tar toz nak. T.S.

Far sang az al só ta go za ton
2008. feb ru ár nyol ca di kán tar tot tuk a ki csik ál ar cos bál ját. Va ló -

ban masz ka bál volt, mert alig akadt olyan gyer mek ki nem öl tött
vol na jel mezt. Far san gi nó tánk kal in dult a vi ga lom, majd a her ceg
és her ceg nõ meg nyi tot ták a fel vo nu lást. Szép sé ges ki rály kis as  szony -
ok ban , va rázs lók ban gyö nyör köd het tünk. Fo cis tá kat, gör kor cso -
lyá so kat cso dál hat tunk meg, s ter mé sze te sen bor zong hat tunk a bo -
szor ká nyok, tör pék lát tán. A sok jel me zes után kö vet ke zett az
eszem-iszom és a tánc. Itt még van mit ja ví ta nunk, mert a ki csik
szá má ra a tánc ro han gá lást je len tett. A ta ní tó né nik tánc ba hív ták
a gye re ke ket s így bál lá si ke re dett a mi ví gas sá gunk is.

Szán tó Zoltánné
al sós mk. ve ze tõ
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Far san gi bál a fel sõ sök nél
2008. feb ru ár 15-én ren dez tük meg az ál ta lá nos is ko lá ban a fel -

sõs far san gi bált.
A ren dez vényt já té kos ügyes sé gi ve tél ke dõk nyi tot ták meg, me -

lye ken 4 fõs csa pa tok ver se nyez tek egy más sal. Ezt kö vet ték az osz -
tá lyok hu mo ros mû so rai, me lyek nagy si kert arat tak, mind a ta ná -
ri kar, mind a gye re kek kö ré ben. A leg ügye sebb osz tá ly a 7/a, egy
szép tor tát ka pott a sze rep lé sé ért, Ko vács Lász ló 5. osz tá lyos ta nu -
ló pe dig kü lön díj ban ré sze sült. Né hány vál lal ko zó ked vû ta nu lónk
jel mezt is öl tött, a zsû ri dí jaz ta a leg öt le te sebb, a leg fel tû nõbb és a
leg szebb jel mez vi se lõ jét, õk em lék la pot vi het tek ha za.

Iz ga tot tan vár ták a gye re kek a tom bo la hú zást, ahol sok szép nye -
re mény, fõ díj ként egy tor ta ta lált gaz dá ra. A far san gi bál csúcs pont -
ja az es tig tar tó DISCO volt, ahol ta nu ló ink re mek han gu lat ban
szó ra koz tak. Ko vács Ju dit



SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
Február 16-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a

Szülõk-nevelõk bálja, melynek idén is a Bábolna Sportcsarnok adott
otthont. A szervezõk több hét elõkészület után nagy izgalommal
várták a kezdést.

A hangulatos bevezetõ dallamok után Peresztegi Gáborné igaz-
gatónõ megnyitotta a bált.

Ezt követte a szülõk zenés produkciója, melyet nagy szeretettel
nyújtottak át a bál vendégeinek.  Az est fénypontja a sztárvendég
Sasvári Sándor mûsora volt. Fergeteges kezdéssel a Hair. címû musi-
cal ismert dalával  indult az elõadás, melyet még több kedvelt dal-
lam követett. A mûvész színvonalas, kellemes dalaival és megje-
lenésével méltán nyerte el a közönség tetszését .

Az est további részében tánc és a sok értékes tombolatárgy sor-
solása emelte a bál hangulatát.
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TÁMOGATÓINK:
Aliter-P Kft.
Árkád Élelmiszer (Szabó Bt.)
Árvarázs Butik
Babilonia Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Bábolna Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatal
Bábolnai Általános Iskola
Bábolna Hús (Debreceni Tibor)
Bábolnai Naposcsibe Bolt 
- Kiss Sándor
Bernáth Tibor
Bioporta (Katona Lászlóné)
BTV Kht. (Hantos Péter üv.)
COOP Rt. 139 bolt dolgozói
Czigány Károly
Czigány Márta kozmetikus
Dezsényiné Bódis Ildikó fodrász
ESCA Kft.
Flor Argo Bt. (Gazdabolt)
Frézia virágüzlet (Tóth Józsefné)
Fõnix virágüzlet (Csicsatka Judit)
Frigo Express (Banai Béla)
General-Agent (Banadics Sándorné)
Gustaiolo Bt. Étterem
Dr. Horváth Klára
Horváthné Szabó Éva 
(pedikür-manikür)

Hegyhát BR Kft.
IKR Rt.
Kéri József
Koko Autósbolt (Kovács Attila)
Kiss András (Zöldség-gyümölcs)
Lovasbolt
Mária Gyógyszertár (Capsula Bt.)
MARTINI Divat
Mészáros János
Mohácsi Gábor
Nagyné Mürk Bernadett masszõr
Nokia Hungária Kft., Komárom 
Nóra kozmetika (Hodován Tamásné)
Ónodi Ivett
Optika Photo Holl (Ferencz Katalin)
Osgyán László
Peresztegi Gáborné
P-Biogold
Pilkor Kft.
Picur-autókozmetika
Reál Manna (élelmiszerüzlet)
Sermesicz Mária
Sümegi Mária varrónõ
100 Forintos Bolt
TP Mix Bt.
Tornyosné Vass Mónika (fodrász)
Veres Zoltán és családja
Vitalitis (Gondáné Gerencsér Renáta)
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A bálozók egy része záróráig, hajnali négyig ropta a táncot.
Köszönjük a szülõknek és a kollégáknak a mûsorban és a

szervezésben nyújtott munkáját..
Résztvevõk a szülõk részérõl: Balogh Tibor, Banadics

Sándorné,Bartók Ildikó, Bors Erika, Csillag József, Csillagné
Mészáros Anita, Drobináné Szünstein Krisztina,,Mészáros János,
Mészáros Réka, Mészárosné Domján Hajnalka, Kiss Sándor,
Mohácsiné Pucsek Zita, Péterné Csapó Julianna, Sárkány Attila,
Sárkányné Gerencsér Henrietta, Somogyi József,Török Sándor.

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink önzetlen segít-
ségét, akik munkájukkal illetve anyagi és szellemi támogatá-
sukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. A bevétel az  Iskolánkért
Alapítvány számláját gyarapítja, melyet iskolai eszközök be-
szerzésére fordítunk.

TEKE: már NB II a cél
NB III. XIV. forduló
2008. február 10. Bõsárkány
Bõsárkány–Bábolna 1:7 (2333:2472)
Bábolna SE játékosai: Böröndi Zsolt (402 fa),

Körmendi Zoltán (426 fa, pf.), Szilágyi András
(403 fa, pf.), Morvai Gábor (416 fa, pf.), Balom
Sándor (408 fa, pf.), Barányi Ferenc (417 fa, pf.).

A Bábolna csapata ismét idegenben diadal-
maskodott. 

Nagyszerû egyéni teljesítmények, nagyszerû
csapatszellem,  nagyszerû csapat. 

NB III-as csapatunk továbbra is vezeti a bajnok-
ságot.

NB III XV. forduló. 
2008. február 23. Bábolna
Bábolna–Mosonszentmiklós 6:2 (2427: 2362)
Bábolna SE játékosai: Torma József (385 fa),

ifj. Körmendi Imre (387 fa, pf.), Körmendi
Zoltán(375 fa), Morvai Gábor (434 fa, pf.), Skuba
Zoltán (406 fa, pf.), Balom Sándor (440 fa, pf.).

A kötelezõ gyõzelem mindig nehéz. Aki sportol
– sportolt – tudja, Ez mindig így van. 

Gyõztünk. Van egy csapat Bábolnán, akik
mindig gyõzni akarnak Bábolnáért, önmagukért. 

Hajrá Bábolna, hajrá bábolnai TEKÉSEK. 

NB III  XVI. Forduló
2008. március 1. Bábolna
Bábolna – Turris Sopron 6:2 (2388:2375)
Bábolna SE játékosai: Torma József (379 fa),

Szilágyi András (406 fa, pf.), Barányi Ferenc (406
fa, pf.), Morvai Gábor (410 fa, pf.), Skuba Zoltán
(371 fa), Balom Sándor (416 fa, pf.).

Nagy várakozás elõzte meg a rangadót, hiszen
az elsõ helyen álló Bábolna a második Turris
Sopron csapatát fogadta. A Bábolnai csapat ismét
bizonyította, hogy a csapategység mindennél töb-
bet ér. A négypontos rangadón izgalmakkal és for-
dulatokkal tarkított mérkõzést láthatott a teke-
meccseken nagyon ritkán látható szép számú
hazai publikum. A csapat köszöni a szurkolást, és
a további mérkõzéseken is várja a bíztatást. Az
értékes gyõzelem a végelszámolásnál nagyon sokat
érhet. 

Csak így tovább, hajrá Bábolna!

KÖZLEMÉNY
MEZÕGAZDASÁGI
GAZDÁLKODÓK

RÉSZÉRE
Kérjük, hogy a 2008. évi területalapú
támogatásban érintett gazdálkodók

szíveskedjenek mielõbb, személyesen 
felkeresni tájékoztató csomagjukért!

Baracskai Lajos falugazdász
Ügyfélfogadási idõ: 

Szerda: 13-00–16.00 (Okmányiroda)



Elsõ alkalommal került megrendezésre február
9-én a bábolnai sportcsarnokban az I. Házi
Asztalitenisz Bajnokság. A kézilabda, a foci, a kosár-
labda és a tenisz mellett új szórakozással és játék-
lehetõséggel bõvült a sportcsarnok kínálata. 

A bajnokságot Szilágyi Ágnes szervezte, melyet
komoly elõkészítõ munka elõzött meg. Egyéni nõi,
férfi, valamint páros vegyes páros mérkõzések
kerültek lebonyolításra a küzdõtéren elhelyezett
három asztalon. Színvonalas játékot láthatott a
közönség, melyet bizonyít az is, hogy például férfi
egyéniben három játékosnál azonos pontszám,
valamint vesztett szett volt, és csupán a szerencse
döntött a helyezésekben. 

A három hölgyversenyzõ is nagy csatát vívott a
helyezések eldöntése érdekében. Az estébe nyúló
sporteseményt a vegyes párosok küzdelme zárta.

A résztvevõ játékosok megköszönték a szervezést
és a  kellemesen eltöltött szombat délutánt. Jövõre
is ugyanitt szeretnének találkozni és újabb
játékosokkal megmérettetni. 

Az eredményhirdetésen a díjakat dr. Horváth
Klára polgármester adta át a helyezetteknek. A
szervezõk ezúttal gondoltak a verseny legidõsebb és
legfiatalabb játékosára is, akik különdíjban
részesültek. 

Résztvevõk: Mátyásné Simó Éva, Barna
Bernadett, Drobina Ferencné, Pohl Tamás, Hegyi
Szilárd, Bozori Albert, Nagy László, Sipos István,
Kozma József, Kalamár Lajos, Vörös István, Vörös
Péter, Farkas László, Bujdosó Mihály, Szakács Péter,
Szakács Árpád, Szakács Barnabás, Senkál Lajos,
Pillér Attila, Révai Zsolt, Révai Bertold.

Egyéni Nõi

1. helyezett: Mátyásné Simó Éva
2. helyezett: Barna Bernadett
3. helyezett: Drobina Ferencné

Vegyes Páros
1. helyezett: Mátyásné Simó Éva, 

Nagy László

2. helyezett: Drobina Ferencné, 
Sipos István

3. helyezett: Barna Bernadett, 
Bozori Albert

Egyéni Férfi
1. helyezett: Senkál Lajos, Kisigmánd
2. helyezett: Vörös István, Tárkány
3. helyezett: Nagy László, Bábolna
4. helyezett: Szakács Árpád, Tata
5. helyezett: Sipos István, Bábolna
6. helyezett: Pohl Tamás, Bábolna

Páros Férfi
1. helyezett: Senkál Lajos, Szakács Árpád
2. helyezett: Nagy László, Sipos István

Különdíj:
A legidõsebb (Bozori Albert) és a legfiatalabb

(Révai Zsolt) játékosnak.

Támogatók:
Agrofill 2000 Kft. Tárkány
Slánicz Béla 
Multiweld Kft., Nagyigmánd

Köszönet a támogatásért. 
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Feb ru ár hó nap ban is foly ta tó dott az
a ha gyo má nyos te rem lab da rú gó tor na
so ro zat, me lyet a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség szer -
ve zett után pót lás ko rú fo cis ták szá má -
ra. A le bo nyo lí tás ban sport csar no kunk
is fon tos sze re pet ka pott, így a BSE já -
té ko sai ha zai kör nye zet ben vív hat ták
se lej te zõ mér kõ zé se i ket. 

Az if jú sá gi és a ser dü lõ csa pat után
az elõ ké szí tõ kor osz tály is pá lyá ra lé -
pett. Ne kik két se lej te zõ for du lón ke -
resz tül is si ke rült a to vább ju tás, de saj -
nos dön tõ for du lót már nem játsz hat -
tak. 

Az úgy ne ve zett „U 11-es” – 1997.
ja nu ár 1. után szü le tet tek – kor osz tály
se lej te zõ i re Ta tán ke rült sor, azon ban
Nagy Lász ló edzõ csa pa ta ez út tal a so -
ro za tos meg be te ge dé sek mi att nem
tu dott ki áll ni.

A BSE csa pa tai kö zül egyéb ként az
if jú sá gi gár da ju tott leg to vább, akik
egé szen a dön tõ ig me ne tel tek. A Do ro -
gon meg ren de zett for du ló ban az tán a
ta ta bá nyai és do ro gi együt te sek kel sor -
sol ták ös  sze le gé nye in ket, akik tõl ve re -
sé get szen ved tek. Így az tán meg oszt va
az ötö dik-ha to dik hely ju tott szá muk -
ra, ami iga zán szép tel je sít mény.

Nagyigmándi KSK–Bábolna SE 0:3 
(ifjúsági mérkõzés: 4:2)

2008. március 2. Nagyigmánd

Megyei elsõ osztályú labdarúgócsapatunk számára
is elkezdõdött a tavaszi szezon, igaz, egy õszrõl
elmaradt mérkõzéssel. A Nagyigmánd elleni találkozó
– függetlenül attól, hogy melyik együttes éppen hol
helyezkedik el a tabellán – mindig presztízs-
mérkõzésnek számít, és akár Bábolnán, akár
Nagyigmándon zajlik, mindig kimondhatatlan izgal-
mak elõzik meg. 

Ezúttal együttesünk az ötödik, míg ellenfelünk az
utolsó elõtti helyrõl várhatta az összecsapást, ami tu-
lajdonképpen elõrevetíthette volna a meccs
kimenetelét is. De itt volt a téli átigazolási idõszak,
mely nekünk, bábolnaiaknak nem volt túl sikeres. Két
támadó játékosunk távozott: Szedlacsek Zoltán Tatára,
Nagy Szilárd pedig Bõnyre igazolt, ami az amúgy is
csatárhiányos állapotot csak nehezítette. Ennek ellen-
tételezésére „hazaigazolt” ifjabb Ollé István, aki mint
köztudott, rendkívül technikás, kitûnõ alapokkal ren-
delkezõ labdarúgó, de munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tud folyamatosan rendelkezésre állni. Visszajött a
csapathoz Bõsze Csaba is, aki hosszantartó
sérülésébõl épült fel. Õ is támadó játékos, reméljük,
beváltja a hozzá fûzött reményeket. 

Szabó Attila edzõ és együttese mindenesetre
gyõzelemmel teli egészséges önbizalommal ment
Nagyigmándra. A labdarúgáshoz egyáltalán nem alkal-
mas, viharos idõben nem volt egyszerû focizni. A két
csapat közül a mieink alkalmazkodtak hamarabb és
kitartóbban a körülményekhez, és végig kezükben
tartva a mérkõzést megérdemelten harcolták ki a
gyõzelmet. Fõként védõjátékosaink remekeltek, akik
az elemekkel dacolva gyakran okoztak meglepetést
még az ellenfél kapujának környékén is. Mindez ter-
mészetesen nem rontja középpályásaink és csatáraink
érdemeit. Annyit azonban el kell mondani, hogy az
igazi labdarúgáshoz nem sok köze volt e mérkõzés-
nek, amirõl nem a pályán lévõk tehettek. A küzdelem
ezúttal nem az ellenféllel folyt, sokkal inkább az ele-
mekkel.
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Remek rajt a Megyei
I. Osztályú Labdarúgó

Bajnokságban

Utánpótlás futsal torna

I. Házi Asztalitenisz Bajnokság

Elõkészítõ korosztály csapata
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El ér te vég cél ját az a lab da rú gó
baj nok ság, mely a mû fü ves fo ci -
pá lya ki hasz nált sá gát volt hi va -
tott ja ví ta ni, és ja nu ár kö ze pén
in dult út já ra 12 csa pat rész vé te lé -
vel. A Nagy Lász ló edzõ ál tal
szer ve zett tor na for du lói feb ru ár
hó nap ban is foly ta tód tak. 

Két cso port ban küz döt tek egy -
más sal a csa pa tok. Az egyik ben a
Nagyszentjános vit te a prí met, a
má sik ban pe dig a Bá bol na és
Bana együt te se ver te so ro zat ban
a töb bi e ket. Itt azon ban a BSE
le gé nyei az ala cso nyabb osz tály -
ban, de rend kí vül lel ke sen ját szó

banaiaktól ve re sé get szen ved tek,
így cso port má so dik ként csak a
har ma dik-ne gye dik he lyért játsz -
hat tak a Koppánymonostor
együt te sé vel. A hely osz tón vé gül
3:1 arány ban nyert a BSE, mely  -
lyel a bronz érem tu laj do no sai le -
het tek.

Az el sõ-má so dik he lyért szín -
vo na las, ko moly küz del met ví vott
egy más sal Bana és Nagyszent-
jános csa pa ta. A ren des já ték idõ
ke vés nek bi zo nyult ah hoz, hogy
el dönt sék az el sõ hely sor sát,
ezért bün te tõ rú gá sok ra ke rült
sor. Ez a nagyszentjánosiaknak

si ke rült job ban, mely nek ered mé -
nye kép pen õk vi het ték ha za az
el sõ he lye zett nek já ró ku pát.

Az ered mény hir de té sen a ku -
pák és ér mek mel lett kü lön dí jat
ka pott a leg jobb ka pus, a leg ered -
mé nye sebb me zõny já té kos és a
legtöbb gólt elért labdarúgó.

A hely osz tó mérkõzések
eredményei:

Mezõörs–Mind szent pusz ta 2:3
Szend–Csém 5:0
Tárkány–Bõny 4:5
Ász ár–Gönyû 3:2
Bá bol na-Koppánymonostor 3:1
Bana–Nagyszentjános 2:3

BÁ BOL NAI MÛ FÜ VES 
LAB DA RÚ GÓ BAJ NOK SÁG 

VÉG ERED MÉ NYE:

1. Nagyszentjános
2. Bana
3. Bá bol na
4. Koppánymonostor
5. Ász ár
6. Gönyû
7. Bõny
8. Tárkány
9. Szend

10. Csém
11. Mind szent pusz ta
12. Mezõörs

BÁBOLNAI FÓRUM

SSppoorr tt             SSppoorr tt             SSppoorr tt

A 3. helyért járó díjat a BSE csapatkapitánya, Szabó Richárd vehette át

A bajnok Nagyszentjános boldog játékosai és vezetõi

A legjobb kapusnak járó díj tulajdonosa
Gucsi Tamás, a Koppánymonostor hálóõre

A legjobb mezõnyjátékos Szabó Richárd,
a BSE játékosa lett

A Kupát a Nagyszentjános csapata vihette haza

A második helyezett Bana együttese nevében edzõjük vette át a díjat

MÛFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

A gólkirályi címet Földi István, bõnyi labdarúgó kapta,
aki helyett Tornyos Ferenc edzõ vette át a jutalmat
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A ha gyo má nyos Bá bol nai Té -
li Te rem lab da rú gó Ku pa idei
küz del mei még 2007. no vem ber
30-án kez dõd tek és 2008. már -
ci us 1-jén fe je zõd tek be.

A já té ko sok és a csa pa tok
nem csak Bá bol ná ról, ha nem a

kör nye zõ te le pü lé sek rõl is szép
szám mal ér kez tek a me gyé ben
ran gos tor ná nak jegy zett vi a dal -
so ro zat ra. Az idei év ben sem
volt iz gal mak tól men tes a tor -
na, hi szen a ta bel lán ál lan dó
volt a csa pa tok moz gá sa. Vé gül

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

Leg jobb Ka pus: Herczig Jó -
zsef (T.Kopiker, Bá bol na)

Leg tech ni ká sabb já té kos:
Szá raz Jó zsef (Öreg fi úk, Bá bol -
na)

Gól ki rály: Ollé Ist ván
(Márkaszervíz, Bá bol na) 36 gól. 

To váb bi gól lö võk: Tóth A.
(Tör pe Sc, Ács) 16 gól, Hor váth
B. (Há zi Tej, Szõny) 16 gól,
Szedlacsek Z. (Szûzoltók,
Bábolna) 16 gól.

HE LYE ZET TEK:

1. Márkaszervíz, Bá bol na
2. Szûz ol tók, Bá bol na
3. T.Kopiker, Bá bol na
4. Gép ál lat, Kocs
5. Öreg fi úk, Bá bol na
6. Csém
7. Tör pe SC, Ács
8. Há zi Tej, Szõny
9. Li get Bü fé, Szend

10. Ré gi Csi bé szek, Ko má rom
11. Ró zsa szín Ló do bo gás, Ács
12. Más na pos Ban da, Kocs
13. Gall-Vill, Bá bol na

Az ered mé nyek hez a hely szí -
nen dr. Hor váth Klá ra Bá bol na
vá ros pol gár mes te re, Cseh
Lász ló, a nem ré gi ben meg szûnt
Kis bér Kör ze ti Lab da rú gó Szö -
vet ség el nö ke, va la mint Imrõ
Já nos, a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség
fõ tit ká ra is gra tu lált a csa pa tok -
nak. Cseh Lász ló el mond ta,
hogy a Kis bér Kör ze ti Lab da rú -
gó Szö vet ség meg szû né sé vel a
Bá bol nai Té li Te rem lab da rú gó
Ku pa Ván dorser le ge vég le ge -
sen az idei baj nok nál ma rad hat.

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

Téli Teremlabdarúgó Kupa Bábolna 2007/2008. évi eredményei
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Az I. helyezett Márkaszervíz, Bábolna csapata

Koppendorfer Tamás a 3. helyért
járó díjat veszi át

A torna gólkirálya
ifj. Ollé István lett 36 góllal

A legjobb kapus címre Herczig Józsefet
(T.Kopiker) érdemesítették

Az 1. helyezett csapat kapitánya, 
Vörös Vince vette át a Kupát

A Vándorkupát Cseh László adja át
Molnár Márknak, ezúttal végleg

A legtechnikásabb játékosnak
Száraz Józsefet (Öregfiúk) választották

Molnár István, a Szûzoltók kapitánya
a 2. helyért járó díjjal


