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Már ci us 16-án ren dez ték meg vá ro sunk ban a II. Son kafesz ti vált. A ta va lyi
év ben út já ra in dí tott ren dez vény nek igen nagy si ke re van, hi szen Deb re ce ni Ti -
bor fõ szer ve zõ sza va it idéz ve: „A kö zön ség a ta va lyi hoz ké pest érez he tõ en több.
Ta lán na gyobb rek lá mot tud tunk csi nál ni a ren dez vény nek, ta lán a múlt évi
vissz hang ja is se gí tett eb ben.” A pá lin ka- és bor kós to lók mel lett az idei ren dez -
vény ki bõ vült egy kéz mû ves vá sár ral és be mu ta tó val is, me lyet a Cse pe re dõk
KH Egye sü let a Fej ér me gyei Kéz mû ves Egye sü let tel kar ölt ve szer ve zett, va la -
mint az egyéb áru sok is töb ben vol tak mint ta valy. Az egész napos vásár mellett
a délelõtti fõ program a sonkaverseny volt. (Folytatása a 2. oldalon.)

Tóth Gábor 70-szeres
véradó
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(Foly ta tás az 1. ol dal ról.)
A ne ves szak em be rek bõl ál ló zsû ri több ka te gó ri á -

ban - egész- , da ra bolt- és kü lön le ges son ka - ho zott
íté le tet. Azt, hogy mi alap ján dön töt tek Pe tõ Ist ván
mes ter sza kács, a Ma gyar Gaszt ro nó mi ai Szö vet ség el -
nö ke a kö vet ke zõképpen fog lal ta ös  sze: „Elõ ször az
em ber a „sze mé vel eszik”, te hát meg né zi a son kát. Er -
re be in dul az el kép ze lé se, hogy mi lyen ízt fog érez ni,
majd meg kós tol ja azt. Köz ben érez zük az il la tán ke -
resz tül, hogy mi lyen a füst je, az ér le lé se a hús nak. Na -
gyon fon tos a só zá sa.” Hi szen, mint dr. Zsarnóczay
Gab ri el la, az Or szá gos Hús ipa ri Ku ta tóin té zet igaz ga tó -
he lyet te se el mond ta, „ezek re a ter mé kek re jel lem zõ a
ma gas só tar ta lom. A só val tud juk tar tó sí ta ni az élel mi -
szert. Vol tak olyan ter mé kek, ame lyek nél egy ki csit túl -
zás nak érez tem, de ezek biz tos, hogy na gyon so ká ig el -
tart ha tók lesz nek. Vol tak olya nok is, ame lyek nél jó val
ala cso nyabb volt a só tar ta lom, hi szen a fo gyasz tók és a
ha tó ság is egy re job ban el vár ja a hús ipar tól, hogy
csök kent sük a só tar tal mat, hi szen ez az egész sé ges
táp lál ko zás is mér ve. Ez vi szont az zal a ve szél  lyel jár,
hogy ke vés bé lesz el tart ha tó a ter mék. A son kát nem
nagy men  nyi ség ben fo gyaszt juk, te hát az ez zel be vitt
só tar ta lom nem olyan szá mot te võ, mint ahogy azt

egyes szak em be rek hir de tik.” Pe tõ úr saj ná la tát fe jez -
te ki, hogy a ver se nyen még nem je len tek meg meg fe -
le lõ szám ban a tra di ci o ná lis pa rasztson kák. Pe dig van -
nak na gyon jól kép zett hen te se ink, aki ket ar ra bíz tat,
hogy „ve gyék elõ a ré gi re cep te ket és csi nál ja nak olyan
son ká kat, ame lyek ku ri ó zum szám ba men nek.” Hogy
mi a jó son ka tit ka, azt Opoczki Sán dor mes ter sza kács
me sél te el ne künk: „Elõ ször is függ az ál lat ne mé tõl,
ko rá tól, hogy mit evett, sza ba don vagy be zár va tar tot -
ták. Az ál la tok ide ge sek, ha kis te rü le ten él nek.” Vé gül
az el ké szí tés mód já ra nem tért ki, vi szont örö mét fe -
jez te ki, hogy új ra meg je len tek a man ga li ca ter mé kek.
Õ is szív ügy ének te kin ti a ha gyo má nyos son kák ké szí -
té sét, s er re bíz tat ja a gyár tó kat. Vé gül is Deb re ce ni Ti -
bor cé ge, a Bá bol na Hús Kft. egy arany, egy má so dik és
egy har ma dik dí jat ka pott, mely igen szép ered mény.

A dél után fo lya mán a szín pa dot mû vé sze ti cso por -
tok és szó lis ták vet ték bir to kuk ba. Elõ ször a Vad vi rág
Bá bol nai Nyug dí jas Tánc- és Ének cso port szó ra koz tat -
ta a kö zön sé get. Õket a Tiamo Mo dern tánc Cso port kö -
vet te szín vo na las pro duk ci ó já val, majd a Cse pe re dõk
Nép tánc cso port nak és az õket kí sé rõ Roj tos Együt tes -
nek tap sol ha tott a kö zön ség. A bá bol nai elõ adók után
har mo ni ká sok, has tán co sok, éne ke sek elõ adá sát te -

kint het te meg a kö zön ség. A szín pad mel let ti te rü le ten
eköz ben a kéz mû ve sek és az ál ta lá nos is ko la né hány
ta nárá ból ál ló „csa pat” se gít sé gé vel ne me zel het tek, to -
jást fest het tek, kü lön bö zõ aján dék tár gya kat ké szít het -
tek, a kéz mû ves tech ni kák for té lya i val is mer ked het tek
meg az ér dek lõ dõ gyer me kek és fel nõt tek.

„Jö võ re ta lál ko zunk ugyan itt?” – kér dez tük Deb re -
ce ni Ti bor tól. Aki a kö vet ke zõ vá laszt ad ta: „Ha Önök
itt lesz nek, ak kor biz tos.”

T. S.
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Már ci us 20-án egy 6 mil lió
fo rint ér té kû New Hol land T
3030 tí pu sú kom mu ná lis trak -
tort, va gyis spe ci á lis kom mu -
ná lis fel ada tok el vég zé sé re is
al kal mas mun ka gé pet aján dé -
ko zott a bá bol nai ön kor mány -
zat nak az IKR Zrt. A trak tor
kul csát Szaxon J. At ti la az
IKR Zrt. ve zér igaz ga tó ja Bá -
bol na pi ac te rén ad ta át dr.
Hor váth Klá rá nak, Bá bol na
vá ros pol gár mes ter ének.

Szaxon J. At ti la az IKR Zrt.
ve zér igaz ga tó ja el mond ta,
hogy ami kor 35 év vel ez elõtt
Bá bol ná ra ke rült el cso dál ko -
zott az ak kor még köz ség stá -
tusz ban lé võ te le pü lés ren de -
zett sé gén, tisz ta sá gán. „Nagy

meg tisz tel te tés nek érez tem,
hogy itt kezd het tem el dol goz -
ni. Az óta ma ga mé vá tet tem
ezt a ren det, rend sze res sé get,
tisz ta sá got és a pol gár mes ter
as  szony ké ré se, amely er re a
gép re vo nat ko zott, ná lunk
ter mé sze te sen nyi tott fü lek re
ta lált, hi szen kö te les sé günk -
nek érez zük, hogy Bá bol na
fej lõ dé sé hez az IKR Zrt. is
hoz zá já rul jon.” - mond ta el
la punk nak Szaxon J. At ti la.

Az aján dék ba ka pott trak -
tor a szak em be rek el mon dá sa
sze rint a kü lön bö zõ tar to zé -
kok hoz zá csa to lá sá val al kal -
mas gyep kar ban tar tás ra,
hóeltakarításra, vagy ut ca sep -
rés re is.

Dr. Hor váth Klá ra pol gár -
mes ter la punk nak el mond ta,
hogy Bá bol na ren de zett ké pé -
nek fenn tar tá sá hoz ko ráb ban
kül sõ vál lal ko zó kat bí zott
meg a vá ros ön kor mány za ta,

majd a te le pü lés már sa ját
ber ke in be lül köz mun ká sok -
kal vé gez tet te a park te rü le tek
és az ut cák rend ben tar tá sát,
az ut ca sep rést, a hul la dék el ta -
ka rí tást. A pol gár mes ter asz  -
szony el mon dá sa sze rint vé gül
fel me rült az öt let, hogy egy
meg fe le lõ mun ka gép be szer -
zé sé vel Bá bol na ön kor mány -
za ta tel jes egé szé ben ön ma ga
tud ná el lát ni a kom mu ná lis
fel ada to kat. A vá ros ve ze té se
ek kor ke res te fel az IKR Zrt.-
t, az zal a ké rés sel, hogy tá mo -
gas sa az el kép ze lést. Mint azt
már elmondtuk,és nem so ká ra
lát ni is fog juk, a ké rés vé gül
teljesült. Nagy At ti la Ist ván

Azt gon do lom, hogy a son ka fesz ti vál si ke res
volt! Nem csak a jó idõ mi att, ha nem sok ide gen
ér dek lõ dõ ke res te fel a ren dez vényt, vit te el BÁ -
BOL NA hí rét-ne vét szer te a me gyé ben, me gyén
kí vül, sõt az or szág ban is. A kéz mû ve sek, és a
kulturális prog ra mok jól il lesz ked tek ma gá hoz a
ren dez vény cél já hoz, és be mu tat ko zá sá hoz, az az
a son ka, és a hús fel dol go zás mû vé sze té hez.

De én, mint örök op ti mis ta, a jõvõ év ben, a
jö võ év tõl en nél to vább lép nék, és ki szé le sí te -
ném, nem zet kö zi vé ten ném a ren dez vényt! El
tud nám kép zel ni a fel vi dé ki ma gyar, szlo vák,
er dé lyi ma gyar, bur gen lan di ma gyar, oszt rák,
né met, ba jor, hol land, fran cia, (stb.) son ka, és
hús fel dol go zó vál lal ko zó it, cé ge it is, ha meg -
hív nánk õket, hogy mu tas sák be ot ta ni ter mé -
ke i ket, spe ci a li tá sa i kat. Két na pos-he tes ren -
dez vén  nyé bõ vít ve, ki szé le sít ve, akár kon fe -
ren ci á kat, be mu ta tó kat le het ne ren dez ni,
ahol a kü lön bö zõ he lyek rõl, or szá gok ból ér -
ke zõ szak em be rek, cé gek be mu tat koz hat ná -
nak, ki cse rél nék ta pasz ta la ta i kat, üz le ti, gyár -
tá si, tar tó sí tá si, fû sze re zé si, hi gi é ni ai és sok
egyéb más kér dés ben vi tat hat nák meg az élel -
mi szer ipar, hús ipar kér dé se it, és cse rél het né -
nek vé le ményt.     A be mu tat ko zó or szá gok
folklór kin cse ik be mu ta tá sá val együt te se ket,
tán co so kat, elõ adó kat, kéz mû ve se ket, (fa ze -

kas, ru ha ké szí tõ, szö võ és egyéb) le het ne
meg hív ni, így köl csö nö sen meg is mer ked het -
nénk egy más kul tú rá já val, né pi ha gyo má nya i -
val, éte le i vel és ita la i val, gaz da gít va egy mást,
né pe in ket, em be re in ket, szak em be re in ket.
Min den ki nyer ne ve le. Bá bol na ide gen for gal -
mi szem pont ból min den képp! De el  tud nám
kép zel ni azt is, hogy be von nánk testvétváro-
sainkat, test vér te le pü lé se in ket is, hi szen õk is
több or szág ból tud ná nak jön ni, be mu tat koz -
ni, hen te se ik kel, hús ipa ri, hús fel dol go zó szak -
em be re ik kel, cé ge ik kel, hús ter mé ke ik kel, hi -
szen ott is lé tez nek ilye nek min den bi zony  -
nyal. Õk is be tud nák mu tat ni áru i kat, ter mé -
ke i ket, mód sze re i ket, ez zel is szí ne sít ve a ku -
li ná ris él ve ze tek iránt ér dek lõ dõ kö zön sé get,
a lá to ga tó kat. A he lyi folk lórt, tán co kat, ha -
gyo má nya i kat szin tén be mu tat hat nák, kéz -
mû ve se ik ki ál lít hat nák tár gya i kat, ter mé ke i -
ket, szí ne sít ve ez zel is a kör nyék be li, ma gyar -
or szá gi ki ál lí tók kal együtt a pa let tát. Sze mem
elé tud nék kép zel ni egy új mû vé sze tek völ gyé -
hez ha son la tos szí nes for ga ta got, ka val ká dot,
ahol a ma gyar és kül föl di  hús fel dol go zó szak -
em be rek, cé gek, test vér vá ro sa ink be mu tat ko -
zói, nép tán co sai, kép zõ mû vé szei, áru sok so -
ka sá ga töl ti meg na pok ra Bá bol nát és kör nyé -
két, ahol az em be rek ba rát koz ná nak, is mer -

ked né nek egy más né pe i vel, kul tú rá já val, ha -
gyo má nya i val, éte le i vel és ita la i val. Nagy sze rû
több na pos fesz ti vál lá le het ne ki szé le sí te ni ezt
a re mek ren dez vényt, amely ben Deb re ce ni
Ti bor úr út tö rõ kez de mé nye zé sét mes  sze me -
nõ en tá mo gat ha tó nak tar tom, ter mé sze te sen
a ren de zõk, Pol gár mes te ri Hi va tal, Bá bol na
ön kor mány za ta to váb bi po zi tív hoz zá ál lá sá val
együtt. Jól jár ná nak a he lyi, kör nyék be li vál -
lal ko zók is, akik szin tén ki  tud ná nak ál lí ta ni,
szol gál ta tá sok kal tud nák ki egé szí te ni a ren -
dez vényt, ter mé sze te sen tisz tes be vé tel hez
jut tat va õket is. Meg tel né nek ét ter me ink,
szál lo dá ink, fi ze tõ vendéglátó he lye i nk és
egyéb üz le te ink is. Meg ta lál nák szá mí tá su kat
a ki ál lí tók, vállalkozók, cé gek is, hi szen be mu -
tat ko zá si, ér té ke sí té si le he tõ sé gek hez jut ná -
nak, mind üz le ti, mind kap cso lat épí té si-ápo -
lá si szem pont ból és nem utol só sor ban jól jár -
na, a lá to ga tó kö zön ség, a vá sár ló, a Bá bol na
és kör nyék be li em be rek több sé ge is, hi szen
to vább öreg bí te né, gaz da gí ta ná a ta va szi, hús -
vét elõt ti ren dez vény Bá bol na hí rét-ne vét. Ez
most na gyon rá fér ne a lé ket ka pott, és sül  lye -
dõ ag rár zász lós ha jó ra!

Tisz te let tel:
Verszai-Franyik At ti la

2008. április 3. oldal

Tisztelt Debreceni Úr! Tisztelt Szervezõk, Rendezõk! 
Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Önkormányzat!
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Aján dék trak tor Bá bol ná nak

Szaxon J. Attila átadja használatra a traktort Nagy Károly településgazdának
(háttérben Pintér Tibor a traktor vezetõje)



A már ci u si tes tü le ti ülés ke re té -
ben a zárt ülést nem szá mít va 10
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 be -
szá mo ló hang zott el a két ülés kö -
zött tör tént ese mé nyek rõl, a le járt
ha tár ide jû ha tá ro za tok ról és a bi -
zott sá gok ál tal ho zott dön té sek rõl.

A má so dik na pi ren di pont ban a
Pick-Up Kft. írás ban be adott be szá -
mo ló já val kap cso lat ban tet tek fel a
kép vi se lõk kér dé se ket az ülé sen
meg je lent Zapletál Zsolt nak, az em -
lí tett Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak. A
Pick-Up Kft. ál tal be adott anyag
egyéb ként e ha vi szá munk ban kü -
lön, tel jes egé szé ben is el ol vas ha tó.

A har ma dik na pi ren di pont ban a
GYÖK be szá mo ló ja hangzott el és az
idei év re vo nat ko zó prog ram ter vé -
rõl esett szó. A GYÖK kép vi se le té ben
az írá sos be szá mo lót a hely szí nen
meg je le nõ Len gyel Dá ni el GYÖK
pol gár mes ter egé szí tet te ki né hány
mon dat ban.

A ne gye dik na pi ren di pont ban a
2008. évi köz be szer zé si terv ke rült
el fo ga dás ra, azon ban je gyez zük meg,
hogy ez va ló ban csak ter ve zet, hi szen
az is ko la és az egész ség ügyi köz pont
épü le té re ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sá -
tól függ a köz be szer zé si pá lyá za tok
ki írá sa, vagy azok el ve té se.

Az ötö dik na pi ren di pont ban a
Bá bol nai Szenny víz ke ze lõ és Szol -
gál ta tó Kft. ala pí tó ok ira tá ban tör té -
nõ ki sebb tech ni kai jel le gû mó do sí -
tá so kat sza vaz tak meg Bá bol na kép -
vi se lõi.

A ha to dik na pi ren di pont ban ki -
hir de tés re ke rült az öt éven te kö te -
le zõ jel leg gel ki íran dó in téz mény ve -
ze tõi pá lyá zat, amely a Bá bol nai
Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont ve ze tõi
tiszt sé gé re vo nat ko zik.

A he te dik na pi ren di pont ban
szin tén in téz mény ve ze tõi ál lás ra ki -

írt pá lyá za tot tett köz zé a kép vi se lõ -
tes tü let. Itt a Bá bol na Te le ví zió Kht.
ve ze tõi és a ha von ta meg je le nõ Bá -
bol nai Fó rum fõ szer kesz tõi tiszt sé -
gé re ki írt pá lyá za tot tet te köz zé a
kép vi se lõ- tes tü let.

A nyol ca dik na pi ren di pont ban
az ét ke zé si té rí té si dí jak fe lül vizs gá -
la ta tör tént meg há rom in téz mény a
bá bol nai böl csõ de-, óvo da-, és az
ál ta lá nos is ko la kap csán. Ezek ben
az in téz mé nyek ben kö rül be lül
10%-kal fog vál toz ni az ét ke zé si té -
rí té si dí jak mér té ke.

A ki len ce dik na pi ren di pont ban
a Bá bol nán mû kö dõ egész ség ügyi
alap el lá tás sal és a gyógy szer tár mû -
kö dé sé vel kap cso la tos prob lé má kat
pró bál ta meg vi tat ni a tes tü let. A
kép vi se lõ- tes tü le tei ülés re meg hí võt
ka pott Dr. Jan kó Mik lós Je nõ, Dr.
Fatán Ist ván há zi or vos ok és Lõrikné
Ne mes Má ria a he lyi gyógy szer tá rat
mû köd te tõ Capsula Bt. ve ze tõ je. Az
ülé sen azon ban csak Dr. Jan kó Mik -
lós bá bol nai há zi or vos je lent meg.
Dr. Fatán Ist ván nem je lez te a tá vol -
ma ra dás okát, míg Lõrikné Ne mes
Má ria mun ka tár sai a kép vi se lõ- tes -
tü le ti ülés utá ni na pon je lez ték,
hogy a gyógy szer tár ve ze tõ je kor há -
zi ke ze lé se mi att ma radt tá vol a 29.-
ei ön kor mány za ti ülés tõl. Mi vel a
kép vi se lõ- tes tü let kér dé se i re és fel -
ve té se i re csak Dr. Jan kó Mik lós tu -
dott vá la szol ni, ezért az üggyel kap -
cso lat ban sa la mo ni dön tés szü le -
tett. A bá bol nai kép vi se lõk úgy dön -
töt tek, hogy a ki egyen sú lyo zott ság
sza bá lya it kö vet ve ezen az ülé sen
ar ról sza vaz, hogy a 29-ei kép vi se lõ -
tes tü le ti ülés jegy zõ könyv ét mind a
há rom fél nek ki pos táz za, majd a
Bá bol nán sze rin tük fel lel he tõ
egész ség ügyi alap el lá tás sal és a
gyógy szer tár ral kap cso la tos prob lé -
mák tár gya lá sát egy kö vet ke zõ ülés -
re ha laszt ja el. A tes tü let ak kor ra

már mind a há rom most meg hí vott
fél je len lé té re szá mít.

Az egye bek na pi ren di pont ban
több té ma is tár gya lás ra ke rült. El -
sõ ként úgy sza va zott a kép vi se lõ-
 tes tü let, hogy egy a ta va lyi Ku ko ri ca
Fesz ti vál ra el nyert, de fel nem hasz -
nált 500 ezer fo rin tos pá lyá za ti ösz  -
szeg rõl le mond.

Szin tén ugyan eb ben a na pi ren di
pont ban a kép vi se lõ-tes tü let hoz zá -
já ru lá sát ad ta, hogy Dr. Hor váth
Klá ra pol gár mes ter as  szony a Bá bol -
na Shagya Ala pít vány ku ra tó ri u mi
el nö ki tisz tét be tölt se.

Ezt kö ve tõ en zárt ülés ke re té ben
fel leb be zést bí rált el a kép vi se lõ- tes -
tü let. Nagy At ti la Ist ván
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. március 27-én tartott testületi ülésrõl

LOMTALANÍTÁS
2008. május 5-én (hétfõn)

a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
AZ ÉVI EGY ALKALOMMAL ESEDÉKES

LOMTALANÍTÁST VÉGZI.
Kérjük a lakosságot, hogy gallyakat, nyesedéket, 

gépjármû gumit, elektronikai és veszélyes hulladékot
ne rakjanak ki,

mert azt a szolgáltató nem szállítja el.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki a 
BÁBOLNA SZOCIÁLIS GONDOZÁSI

KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:

– Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetõi irányítása

Illetmény és juttatások:
– Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 19992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
–  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében

meghatározott szakirányú felsofokú végzettség.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
– Legalább 5 éves szakmai tapasztalat szociális ellátás

területén. 
A pályázathoz csatolni kell:

– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti 

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely 

a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseken alapul.

– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es 
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja:

– A pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani dr.
Horváth Klára polgármesternek címezve 
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati eljárás 
lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási határidejét
követo 60 napon belül történik a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.)
Kormányrendelete alapján.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Szociális Közlöny
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában 
– www.kozigallas.gov.hu
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Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki a 
BÁBOLNA TELEVÍZIÓ KHT. ÜGYVEZETÕ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év 

(2008. július 1. – 2013. június 30.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:

– A Bábolna Televízió Kht. tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irányítása

Illetmény és juttatások:
– Megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
– Minimum érettségi
– Médiában szerzett gyakorlat
– Szerkesztõi elképzelések
– Számítógép felhasználói szintû ismerete
– Jó kommunikációs készség

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely

a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseken alapul.

– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es 
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja:

– pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani 
dr. Horváth Klára polgármesternek címezve 
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati 
eljárás lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül történik.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában 

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki a 
BÁBOLNA FÓRUM FÕSZERKESZTÕ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év 

(2008. május 1. – 2013. április 30.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:

– A Bábolna Fórum fõszerkesztõi tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetõi ellátása

Illetmény és juttatások:
– Megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
– Minimum érettségi
– Médiában szerzett gyakorlat
– Szerkesztõi elképzelések
– Számítógép felhasználói szintû ismerete
– Jó kommunikációs készség

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Fõszerkesztõi tevékenységgel kapcsolatos szakmai

elképzelések vázlatos kivonatát.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi

bizonyítványt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es 
telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja:

– pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani 
dr. Horváth Klára polgármesternek címezve 
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati 
eljárás lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül történik.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában 

Tájékoztató a 2008. március 9-én lezajlott  népszavazásról
A nép sza va zás nap ján Bá bol nán

3006 sza va zás ra jo go sult ál lam pol gár
volt nyil ván tart va a 4 sza va zó kör ben.
Kö zü lük 1220-an je len tek meg a nap
fo lya mán vok sol ni, ami 40,58 %-os
rész vé telt je lent. 

Az egyes kér dések kap csán az
aláb bi ered mé nyek szü let tek:

I. Kór há zi na pi díj: 
IGEN: 959 sza va zat 79,32 %
NEM: 250 sza va zat 20,68 %
II. Vi zit díj
IGEN: 939 sza va zat 77,6 %
NEM: 271 sza va zat 22,4 %

III. Tan díj
IGEN: 947 sza va zat 78,9 %
NEM: 253 sza va zat 21,9 %

Az ös  sze sen le adott 3660 sza va zó -
lap ból 41 ron tot tat ta lál tak a sza va zat -
szám lá ló bi zott sá gok, ami 1,12 %-os
arányt je lent. 

A köz re mû kö dõ ap pa rá tus tör vé -
nye sen, szak sze rû en és rend kí vül ha -
té ko nyan mû kö dött a nép sza va zás le -
bo nyo lí tá sá nak va la men  nyi mun ka -
fá zi sá ban. A vá lasz tó pol gár ok köl tö -
zés sel já ró lak cím adat vál to zá sá nak
ke ze lé se a név jegy zék ve ze té se, az iga -
zo lá sok ki adá sa nem oko zott prob lé -
mát. Ös  sze gez ve el mond ha tó, hogy az
or szá gos nép sza va zás le bo nyo lí tá sa
Bá bol na vá ro sá ban prob lé ma men tes
volt. 

Bá bol na, 2008. már ci us 20.
Ko csis Gá bor s.k.

al jegy zõ
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Pick-Up Elekt ro ni kai Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
2900 Ko má rom, Tán csics M. u. 3/B.
Tel/Fax.: 34/342-888 

A ká bel te le ví zió szol gál ta tá sunk ról
TÁ JÉ KOZ TA TÓ

Tá jé koz ta tóm ban ös  sze fog la lom Bá bol na vá ros te rü le tén tár sa sá gunk
ká bel te le ví zió szol gál ta tá si te vé keny sé gét, a szol gál ta tás ban 2008. ja nu ár
hó nap tól be ve ze tett vál to zá so kat és ez évi ter ve ink rõl is tá jé koz ta tást adok.

A szol gál ta tá si te vé keny sé günk és a 2008. ja nu ár 1-jé vel be ve ze tés re ke -
rült vál to zá sok:

Tár sa sá gunk 2007. év ben is fo lya ma to san jó mi nõ sé gû szol gál ta tást biz -
to sí tott a vá ros te rü le tén, és több, igen ked ve zõ fel té telt biz to sí tó be kö té si
aján lat tal kön  nyí tet te meg az új be lé põk nek a szol gál ta tás hoz va ló csat la ko -
zás le he tõ sé gét.

Ak ci ós be kö té si aján la ta in kat töb ben ked ve zõ nek ítél ték meg, és ezért az
ak ció ke re té ben csat la koz tak fõ ként Kábelnet Internet szol gál ta tá sunk hoz.

2007. év õszén be ke rült a szol gál ta tás Bõ ví tett prog ram cso mag já ba az
Eurosport 2 és az Echo TV csa tor na. Mind két csa tor na to vább köz ve tí té sé -
vel elõ fi ze tõi igé nyek nek tet tünk ele get. 2008 ja nu ár tól to váb bi csa tor nák -
kal nem bõ vült a kí ná lat, azon ban az árak vál to zá sa még a kö zel 8%-os inf -
lá ci ó nál is lé nye ge sen ki sebb mér té kû volt, ezért az ár eme lés az új csa tor -
nák költ sé gét sem tar tal maz hat ta. 

2008. ja nu ár 1-jé tõl az árak az aláb bi ak sze rint vál toz tak:

Prog ram cso mag ne ve: 2007-es díj 2008-as díj
Mi ni mum 1550,- 1580,-
Alap 2880,- 2980,-
Bõ ví tett 4330,- 4480,-
Bõ ví tett Plusz (bõ ví tett +64 kbps internet) 4990,-

2007. év vé gi ka rá cso nyi be kö té si ak ci ónk kal egyidõben be ve ze tés re ke -
rült egy kom bi nált prog ram cso mag Bõ ví tett Plusz né ven, amely a Bõ ví tett
prog ram cso ma got és egy 64 kbps se bes sé gû (de kor lát lan le töl tést biz to sí -
tó) kábelnet Internet hoz zá fé rést tar tal maz igen ked ve zõ (510,- Ft) plusz
költ ség gel. Ezt a cso ma gunkat el sõ sor ban azok szá má ra ve zet tük be, akik
fõ ként le ve le zés re vagy eset leg bön gé szés re hasz nál ják az Internetet, és
meg elé ged nek az ala csony se bes ség gel, mert nem tud ná nak drá gább cso -
mag ra elõ fi zet ni vagy a drá gább cso ma gok kal együtt já ró na gyobb se bes sé -
get nem igény lik.

Ter mé sze te sen meg ma rad tak a ko ráb bi Internet cso mag ja ink is, sõt a le-
és fel töl té si se bes sé gek is je len tõ sen meg nö ve lés re ke rül tek az év fo lya mán,
mely nem je len tett ár emel ke dést. Pl.: az 1 Mbps -> 1,5 Mbps-ra, a 3 Mbps
-> 6Mbps-ra vál to zott, ha csak a le töl té si se bes sé ge ket néz zük.

Az Internet cso ma gok ára 2008. év tõl sem vál to zott.

2008. éves ter vek, fej lesz té sek:
Ter ve ink sze rint ez év ben ös  sze kap cso lás ra ke rül nek há ló za ta ink a ko -

má ro mi köz pon tunk kal op ti kai há ló za ton ke resz tül, mely fej lesz tés több le -
he tõ sé get fog biz to sí ta ni a szol gál ta tá sok in dí tá sá ban. Vár ha tó an er re a nyár
fo lya mán sor ke rül és ezt kö ve tõ en Bá bol na vá ros ban is tud juk majd biz to -
sí ta ni - az ad dig to vább fej lesz tés re ke rü lõ - Di gi tá lis TV szol gál ta tá sa ink és a
je len leg teszt idõ sza kát élõ ká bel te le ví zió há ló za ton mû kö dõ VoIP tech no ló -
gi át hasz ná ló nyil vá nos Te le fon szol gál ta tá sun kat, me lyen ke resz tül ká bel -
te le ví zió elõ fi ze tõ ink há ló za ton be lül díj men te sen, az az 0,- Ft for gal mi dí -
jért be szél get het nek.

A há ló za tok ös  sze kap cso lá sá nak más po zi tív ha tá sa is lesz el sõ sor ban
meg lé võ szol gál ta tá sa ink ra, mert a köz pon ti fõ ál lo má sunk fel ügye le te
mond hat ni ál lan dó, ezért az egyes mû so rok köz ve tí té sé nek meg sza ka dá sá -
ról vagy az egyes mû so rok vé te lét biz to sí tó di gi tá lis ve võk le fa gyá sá ról is
elõbb, nem csak az elõ fi ze tõi be je len té sek ese tén szer zünk tu do mást, mint
je len leg, és a be avat ko zás, ja ví tás ide je is ezért je len tõ sen le rö vi dül het.

To váb bi vál to zás lesz, hogy az ana lóg csa tor nák szá ma né mi leg meg nõ.
Azon ban az ös  sze kap cso lás tól füg get le nül vár ha tó an 2008. áp ri lis 1-jétõl a
Viasat új csa tor ná já val, a TV 6 csa tor ná val fog bõ vül ni az Alap és Bõ ví tett
prog ram cso mag szol gál ta tá sa.

Ko má rom, 2008. már ci us 17.
Tisz te let tel:

Zapletál Zsolt
ügy ve ze tõ

AKCIÓS
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A Föld Nap ja al kal má ból 
or szá gos sze mét gyûj tõ ak ció
A Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ Fej lesz tõ Mû sza ki és

In for má ci ós Kht. a ta va lyi év hez ha son ló an idén is meg szer ve zi
a Föld Nap ja al kal má ból or szá gos sze mét gyûj tõ ak ci ó ját. A ta -
va lyi Föld na pi ak ció rend kí vül ered mé nyes volt, két al ka lom -
mal több mint hatvanezren gyûj töt ték a sze me tet.

Saj ná la tos tény azon ban, hogy ezen a kez de mé nye zé sek el le -
né re is a köz utak mel let ti te rü le tek, la kott kül te rü le ti pusz ták
kü lö nös cél pont jai a sze me te lõk nek, va la mint az il le gá lis hul la -
dék el he lye zé sé nek.

2008. áp ri lis 22-én (ked den) 8-14 óra kö zött
Bábolna város Önkormányzata vár ja mind azo kat a kör nye ze tü -
kért ten ni aka ró em be re ket, akik nek fon tos, hogy la kó kör nye -
ze tünk tisz tább le gyen.

A Ma gyar Köz út Kht. min den részt ve võ szá má ra té rí tés men -
te sen biz to sít ja a kesz tyût, lát ha tó sá gi mel lényt és a sze mét gyûj -
tõ zsá ko kat.

Mind an  nyi unk fe le lõs sé ge, hogy mi lyen kör nye zet ben élünk
ma, és mi lyen kör nye ze tet örö köl nek tõ lünk utó da ink.

A te le pü lés hez tar to zó kül te rü le ti la kott pusz tá kon kü lö nös
gon dot je lent a hul la dék il le gá lis le ra ká sa, va la mint a la kók ál -
ta li sze me te lés.

Kér jük, hogy a fen ti na pon sa ját la kó kör nye ze tük ér de ké ben
ve gye nek részt a sze mét gyûj té si ak ci ó ban.

Bábolna Város Önkormányzata április 22-én reggel 8 órára
az egészségügyi központ parkolójába várja mindazokat, akik
tevékenyen részt szeretnének venni az akcióban. Kérjük, minél
többen jöjjenek el, hogy környezetünket tisztábbá, szebbé vará-
zsoljuk!

Kö szön jük se gít sé gü ket. 
Tisz te let tel: dr. Hor váth Klá ra 

pol gár mes ter
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Kirándulás a mesék birodalmába
Óvo dánk ban ötö dik éve szer -

ve zem az ér dek lõ dõ gye re kek
szá má ra a Me se szak kört. Eze -
ken a dél utá no kon he ti egy órá -
ban me sék kel is mer ke dünk, sok
ké pes ség, -készségfejlesztõ já té -
kot ját szunk. Né hány me sét sa -
ját örö münk re el dra ma ti zá lunk.
Ilyen kor kö zö sen meg be szél jük
a sze rep osz tást, a hely szí ne ket,
kö zö sen ,,rendezzük’’ a me sét.
Sze ret tem vol na meg mu tat ni a
gye re kek nek, ho gyan ren de zik
az iga zi me se já té kot, ho gyan
pró bál nak a szí né szek, ezért se -
gít sé get kér tem Csobod Esz ter -
tõl, a gyõ ri Vaskakas Báb szín -
ház mun ka tár sá tól. A pró ba
meg te kin té sé re már ci us 11-én
ke rült sor.

Ki rán du lás un kra a gye re kek -
kel, szü lõk kel együtt iz ga lom -
mal ké szül tünk. Vo nat tal ter -
vez tük az uta zást, ezért a szü lõk
se gít sé gé vel au tók kal men tünk
az ácsi vas út ál lo más ra. A gye re -
kek ér dek lõd ve, öröm mel fi -
gyel tek meg min den lát ni va lót.
Vég re meg hal lot tuk a han gos -
be mon dót, ami a vo na tunk ér -
ke zé sét je lez te. Kí ván csi an
száll tunk fel a mo dern vo nat ra.
A gye re kek min dent meg néz -
tek, majd ké nyel me sen el he -
lyez ked tek, és fa la toz ni kezd -
tek. Köz ben fi gyel ték a tá jat, az
ál lo má so kat.

Gyõr ben, a vas út ál lo má son
cso dál koz va lát ták, men  nyi vel
na gyobb, mint az ácsi, men  nyi
em ber száll le a vo nat ról, meg fi -
gyel ték a vá ra ko zó sze rel vé nye -
ket. A Báb szín ház nincs mes  sze
az ál lo más tól, így gya log men -
tünk oda. Meg néz tük a Vá ros -
há zát, lát tuk a nagy for gal mat, a
jel zõ lám pá kat, át men tünk a

négy sá vos fõ úton. Öröm mel
vet ték ész re az is me rõs kör nyé -
ket, hi szen elõ adá son már több -
ször jár tunk itt, a Vaskakas
Báb szín ház ban.

Csobod Esz ter várt ben nün -
ket, rö vi den el mond ta, hogy
most nem elõ adást lá tunk, ha -
nem egy pró bát. A szí né szek, és
a ren de zõ, Ko csis Ro zi sze re tet -
tel fo gad ták a gye re ke ket. A
szü net ben Ro zi el me sél te, ho -
gyan ké szül nek az elõ adá sok,
mi min den re van szük ség. Pél -
dá ul kel lé kek re, vi lá go sí tás ra,
han go sí tás ra, bá bok ra, és per -
sze a leg fon to sabb ra, a szí né -
szek re. Ös  sze ha son lí tot ta a mi
ün ne pi ké szü lõ dé se ink kel. El -
mond ta, hogy amit most lá tunk
az ti tok, mert ilyet sen ki más
nem lát hat, csak mi. A gye re -
kek re olyan ha tás sal vol tak
ezek a sza vak, hogy ké sõbb
több sé gük va ló ban ti tok ként
ke zel te az ott lá tot ta kat, még a
szü le ik nek sem mond ták el.

A pró bán a gye re kek nagy
ér dek lõ dés sel fi gyel ték a szí né -
szek já té kát. A Ka kas vi a dal cí -
mû elõ adás pró bá ját lát tuk. A
gye re kek meg ta pasz tal hat ták a
ren de zõ és a szí né szek együt tes
mun ká ját. Több ször meg áll tak,
meg be szél ték az egyes je le ne te -
ket, ho gyan kép zel te el a ren de -
zõ, a szí né szek ho gyan tud ják
azt meg je le ní te ni. Ugyanígy
inst ruk ci ót adott Ro zi a han go -
sí tó nak, vi lá go sí tó nak is.

A gye re kek él ve zet tel fi gyel -
ték az ,,elõadást’’, hi szen te le
volt hu mo ros, iz gal mas je le ne -
tek kel. A ren de zõ eb ben a da -
rab ban két me sét dol go zott fel:
A ka kas és a pipe, va la mint a
Kis ka kas gyé mánt félkrajcárja.

A szü net ben Esz ter meg mu -
tat ta a gye re kek nek a ku lis  szák
mö göt ti tit ko kat: a szín pa dot,
kel lé ke ket, bá bo kat, me lye ket
ke zük be ve het tek, fe jük re te -
het ték a ka la pot, el húz hat ták a
füg gönyt. Las san foly ta tó dott a
pró ba, és mi meg kö szön tük Ko -
csis Ro zi nak, a szí né szek nek a
fe lejt he tet len él ményt, a sok
sze re te tet, mel  lyel fo gad tak
ben nün ket. A gye re kek át ad ták
raj za i kat, me lye ken óvo dán kat
áb rá zol ták. Õk is kap tak aján -
dé kot: rö vid is mer te tõ ket né -
hány me se já ték ról. A vi szont lá -
tás örö mé vel bú csúz tunk el ven -
dég lá tó ink tól.

Ez után egy kis já ték ra si et -
tünk a Va sas Mû ve lõ dé si Köz -
pont ban mû kö dõ ját szó ház ba,
ahol ked vük re mo zog hat tak,
játsz hat tak a gye re kek. Ter mé -
sze te sen még min dig nem fá -
rad tak el, de in dul ni kel lett a
vas út ál lo más ra, mert in dult a
vo na tunk. Új ból él vez het ték a

vo na to zás örö me it, el fo gyaszt -
hat ták ma ra dék  ele mó zsi á ju -
kat. Ki rán du lá sunk vé gén él mé -
nyek ben gaz da gon száll hat tunk
be is mét az au tók ba, és in dul -
hat tunk ha za.

Azt gon do lom ez a ki rán du -
lás kel le mes, fe lejt he tet len él -
ményt nyúj tott mind nyá junk -
nak, hi szen vo na toz hat tunk,
meg is mer het tük a me se já ték ok
szü le té sé nek tit ka it, együtt tölt -
het tünk pár kel le mes órát az
óvo dán kí vü li vi lág ban.

A gye re kek ne vé ben sze ret -
ném meg kö szön ni a szü lõk se -
gít sé gét a szer ve zés ben, Csobod
Esz ter nek, a kap cso lat lét re jöt -
té hez nyúj tott se gít sé gét, és kü -
lön kö szön jük Ko csis Ro zi ren -
de zõ nek, a szí né szek nek me leg
sze re te tét, ahogy fo gad tak ben -
nün ket. Mun ká juk hoz sok si -
kert, öröm te li já té kot kí vá nok.

Baráth Gáborné
óvó nõ



2008. április 9. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

Találkozó az óvodában
Az idei ta va szi szü net ben is

vis  sza hív tam óvo dánk ba a volt
Mé hecs kés (Sár ga) cso por tos
ovi sa in kat az is ko la al só ta go -
za tá ból (ta lál ko zó ra): ját sza -
ni, be szél get ni.

A ta lál ko zó szo kás sze rint
megint na gyon vi dá man telt
el. So kat be szél get tünk, el me -
sél ték (ré gi) óvo dás él mé nye i -
ket, ke res ték a ré gi já té ko kat.
Öröm mel ta pasz tal tam, hogy
a ré gi ba rát sá gok még min dig
tar ta nak. Szí ve sen be szél tek
sa ját ma guk ról, bát rab bak,
ha tá ro zot tab bak let tek. Em lé -
kez tek még ovis da lok ra, kör -
já té kok ra, me lye ket a fi úk is
öröm mel ját szot tak el.

Ját szot tunk újabb moz gá -

sos fej lesz tõ já té ko kat is me -
lyek nagy si kert arat tak, bár
volt köz tük olyan is, ami jól el -
fá rasz tott ben nün ket. Pi he -
néskép pen sü te ményt et tünk,
te áz tunk. Meg néz tük óvo -
dánk fény kép al bu mát is,
mely ben fel fe dez ték sa ját, il -
let ve osz tály tár sa ik fény ké pe it
is. Eb ben az al bum ban ta lál -
ha tók olyan fény ké pek is, me -
lyek az öt ve nes évek ben ké -
szül tek. Bol do gan ke res ték
meg a gye re kek szü le ik, ke -
reszt szü le ik fény ké pét.

A pi he nõ után még ju tott
idõnk az ud va ri já ték ra is,
ahol fo ciz tak, lab dáz tak, ver -
seny já té ko kat ját szot tunk. A
leg na gyob bak (ne gye di ke sek)

es tig ma rad tak vol na, és jö võ -
re is szí ve sen el jön né nek. Ha
ked vük van, mi vis  sza vár juk
õket.

Azt gon do lom, ezek a gye -
re kek ké sõbb is sze re tet tel
em lé kez nek majd óvo dás éve -
ik re, nem fog ják ron gál ni a

ját szó te rek já té ka it, és ha
majd fel nõt tek lesz nek, gyer -
me ke i ket nem fé le lem mel,
ha nem öröm mel hoz zák óvo -
dánk ba.

Baráth Gáborné
óvó nõ

Hogyan készíthetjük fel gyermekeinket a bölcsõdei életre
Ez zel az írás sal tá jé koz tat ni sze ret -

nénk a kis gyer me kes szü lõ ket még a be -
íra tás elõtt ar ról, ho gyan kön  nyít he tik
meg gyer me kük be il lesz ke dé sét a böl csõ -
dei kör nye zet be.  

Egy ér tel mû, hogy a gyer mek ter mé sze -
tes kör nye ze te a csa lád. Ez je len ti szá má -
ra a biz ton sá got, a szü lõk – min de nek -
elõtt az édes anya – ál lan dó je len lé té vel,
és itt szer zi az õ köz ve tí té sé vel az el sõ is -
me re te ket. A csa lá di lék kör ad ja sze mé -
lyi sé ge ki ala ku lá sá ra a dön tõ be nyo má -
so kat – le gyen az jó vagy rossz irá nyú -,
mi vel lé nye gé ben an nak gon do zá si és
szok ta tá si te vé keny sé gé ben van „ el rejt -
ve” a ne ve lés mód sze re.

Nap ja ink csa lád ja azon ban szá mos vál -
to zá son ment ke resz tül, mely meg vál toz -
tat ta a gyer mek gon do zá sá nak kö rül mé -
nye it is.

Tu do má sul kell ven nünk, hogy sok
eset ben az édes anya már a gyes le jár ta
elõtt új ra dol goz ni megy, így meg sza kad
az õ sze re tõ gon dos ko dá sá nak ál lan dó sá -
ga. Fel ada tát meg kell osz ta nia má sok -
kal, leg több ször a böl csõ dé vel. A böl csõ -
dé be fel vett gyer mek na pon ta egy idõ re
el vá lik a szá má ra biz ton sá got je len tõ
édes anyá tól. Új kör nye zet ben ide gen ar -
co kat lát, új na pi rend rit mu sá hoz kell al -
kal maz kod nia. Mind ez ter mé sze te sen a
gyer mek szá má ra kü lön bö zõ mér té kû
meg ráz kód ta tást je lent.

Ugyan így a szü lõ nek is prob lé ma az el -
vá lás, hisz tud ják, hogy gyer me kük nek
mi lyen ne héz az új kör nye zet ben len nie.
Mind ket tõ jük szin te na pon ta új ra és új ra
ne he zen he ve rik ki ezt az el vá lást. Ami -
kor vi szont a kis gyer mek már meg szok ta

új kör nye ze tét, meg sze ret te az anyát pót -
ló gon do zó nõ jét, a szü lõk ben is fel me rül
az ér zés, hogy meg kell osz ta nia gyer me -
ke ra gasz ko dá sát.

A  prob lé mák hal mo zot tan je lent kez -
nek, és a be il lesz ke dést ne he zí tik, ha a
gyer mek ott ho ni más szo ká sa i val szem -
ben áll a böl csõ de sza bá lyos na pi rend je.

A gyer mek ér de ke te hát, hogy a csa lád
és a böl csõ dei élet mód kö zöt ti össz han -
got még fel vé tel elõtt igye kez zünk meg -
te rem te ni. Ezért fon tos, hogy a szü lõ
meg is mer je a böl csõ de „bel sõ” éle tet,
táp lá lá si és egyéb gon do zá si ( pi he nés, já -
ték, hi gi é nés kö rül mé nye it stb.) ne ve lé si
mód sze re it. El sõ te en dõ, hogy be irat ko -
zás kor a böl csõ de ve ze tõ vel vagy a gyer -
mek le en dõ gon do zó nõ jé vel be szél ges -
sen el a szü lõ gyer me ke ott ho ni na pi -
rend jé rõl, táp lá lá si mód já ról, al vá sá ról és
egyéb szo ká sa i ról. Ugyan ak kor is mer te -
tik a böl csõ de na pi rend jét, gon do zá si-
táp lá lá si rend sze rét.  Fel vi lá go sít ják a
szü lõt a böl csõ dei rend ott ho ni meg kö ze -
lí té sé nek fon tos sá gá ról.

Fon tos sze re pe van a vé dõ nõ nek eb -
ben a do log ban, mi vel a szü lõk a böl csõ -
dei el he lye zés sel kap cso la tos dön té sük
elõtt rend sze rint ki ké rik az õ ta ná csát is.
Így a vé dõ nõ nek le he tõ sé ge van, he lyes
ta ná csai ré vén már jó val a böl csõ dei el -
he lye zés elõtt mint egy „elõ ké szí te ni” az
ott ho ni és a böl csõ dei gon do zá si for ma
kö zöt ti össz hang meg te rem té sét, ez zel is
se gí te ni a be il lesz ke dés sel já ró prob lé -
mák fel ol dá sát.

A gyer me kek be il lesz ke dé sét se gí ti,
meg kön  nyí ti az anyá val tör té nõ fo ko za -
tos be szok ta tás mód sze re. En nek lé nye ge

az, hogy a gyer mek az anyá val (vagy apá -
val eset leg nagy szü lõ vel) egy re több ide ig
( el sõ nap 1, majd emel ke dõ en 1-1 órá val
hos  szabb ide ig) ma rad a böl csõ dé ben. A
be szok ta tás so rán a gyer mek kel min dig
egy azon gon do zó nõ fog lal ko zik õ lesz a
gyer mek „sa ját  gon do zó nõ je”. Ál ta lá ban
a be szok ta tás 4-5. nap ján kí nál juk meg
gyer me ket táp lá lék kal és úgy a he lyes, ha
ezt ele in te az édes anya nyújt ja szá má ra.
A 4-5. na pon en ged jük ki az anyát elõ -
ször 1 órá ra a cso port ból, majd ezt az
idõt nap mind-nap  fo ko za to san nö vel jük.
Kö rül be lül két he ti „be szok ta tás” után
töl ti tel jes böl csõ dei ide jét az in téz mény -
ben az édes any ja nél kül.

Ter mé sze te sen ez az idõ nem je len ti
még a tel jes al kal maz ko dás meg tör tén -
tét!

Leg fon to sabb – a kis gyer mek gon do -
zá sá nál min den kor – az új ra va ló át ál lás
kap csán, a rend sze res ség és fo ko za tos ság
be tar tá sa, hogy egy szer re mi nél ke ve sebb
új eset leg kel le met len be ha tás ér je a
gyer me ket.

Ne fe led jük, hogy a böl csõ dé be já ró
kis gyer mek a csa lá di kör nye zet sze re te tét
még fo ko zot tab ban igény li, ezért fon tos,
hogy a szü lõk a böl csõ de után mi nél több
idõt tölt se nek el gyer me kük kel. Hét vé -
gén egész nap érez ze a gyer mek kö zel sé -
gü ket, szem elõtt tart va, hogy a böl csõ dé -
ben ki ala kí tott na pi ren det igye kez ze nek
ott hon is be tar ta ni szá má ra. 

Lé nyeg, hogy a csa lá di kör nye ze tet
érez ze min den ko ri ott ho ná nak.

Martonosiné Hegegy Má ria
böl csõ de ve ze tõ
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A vér adás nap ja ink ban is
igen fon tos do log, hi szen a bal -
ese tek nél, mû té tek nél, kü lön -
bö zõ be teg sé gek nél sok szor el -
ke rül he tet len a vér ké szít mé -
nyek hasz ná la ta.

Mint min den év ben, idén is
az Arany pat kó ét te rem ben kö -
szön töt ték a bá bol nai vér adó -
kat. Amint azt dr. Ber csé nyi
Ce cí lia, a Ta ta bá nyai Vér adó ál -
lo más igaz ga tó ja el mond ta,
„Ko má rom-Esz ter gom me gye
na gyon jó me gye vér adás szem -
pont já ból. Míg az or szá gos át -
lag sze rint a la kos ság 5%-a, Bu -
da pes ten 2-3%-a, ad dig itt kö -
zel 6%-a vesz részt rend sze re -
sen a vér adás okon.” Saj nos már

na gyon ke vés mun kál ta tó en ge -
di el a dol go zó it vért ad ni, bár
Morovicz Józsefné, a Bá bol nai
Vö rös ke reszt tit ká ra el mon dá -
sa sze rint te le pü lé sün kön egy re
több cég ve ze tõ já rul hoz zá,
hogy dol go zó ik el me hes se nek a
vér adás ra.

Az ün nep ség ke re té ben kö -
szön tõ ket hall hat tunk, va la -
mint a Vad vi rág Bá bol nai
Nyug dí jas Tánc- és Ének cso -
port és a Cse pe re dõk Nép tánc -
cso port elõ adá sát te kint het ték
meg a részt ve võk. Az íz le tes
va cso ra elõtt el is me ré se ket,
aján dé ko kat ad tak át, töb bek
kö zött Tóth Gá bor het ven sze -
res vér adó nak is.

A szak em be rek bíz nak ab -
ban, hogy a fi a ta labb kor osz -
tály ból is mi nél töb ben jön nek a
kö zel jö võ ben vért ad ni. A leg -
utób bi bá bol nai vér adá son már

5 fõ volt, aki 18 éves. Bí zunk ab -
ban, hogy kor tár sa ik is ked vet
kap nak eh hez a ne mes cse le ke -
det hez, s leg kö ze lebb még töb -
ben lesz nek. T. S.

Véradó ünnep

Az idén már ci us 8., a nem -
zet kö zi nõ nap ép pen szom ba ti
nap ra esett. Így a Bá bol nán
már szo ká sos nõ na pi mu lat sá -
got az ün nep nap ján ren dez -
ték meg a Sza bad idõ köz pont -

ban. A prog ram ele jén Cseh
Lász ló ön kor mány za ti kép vi -
se lõ kö szön töt te a höl gye ket.
Töb bek kö zött el mond ta,
hogy „Ma gyar or szá gon 1914
óta van hi va ta lo san nem zet kö -
zi nõ nap.” Majd a kö vet ke zõ
idé zet tel foly tat ta: „As  szo -
nyok, gyön ge nõk mi kor ész re
sem ve szi tek ott hon, az ut cán,
a mun ká ban, vagy ami kor
meg áll tok só vá ran egy ki ra kat
elõtt. Hány szor el néz te lek ti -
te ket és oly kor gon do lat ban
min den fér fi ne vé ben meg haj -
lok elõt te tek.” Ez után egy-egy
szál vi rág gal kö szön töt te pol -
gár mes ter as  szo nyun kat, majd
a je len lé võ leg fi a ta labb és leg -
idõ sebb höl gyet. A prog ra mot
a Tiamo Mo dern Tánc cso port
foly tat ta szín vo na las mû so rá -
val. Õket Solymos Tó ni kö vet -
te a szín pa don, aki rég múlt
idõk slá ge re i vel szó ra koz tat ta
a kö zön sé get.

Nõnapi mulatság



A hús vé tot meg elõ zõ hé -
ten a Bá bol nai Óvo dá ban is
nagy öröm mel ké szül tek az

óvo dá sok az ün ne pek re.
Vár ták a nyu szit. Ott jár -
tunk kor ének kel és mon dó -

ká val ruk kol tak elõ, majd a
fi úk ver se ket mond va ön töz -
ték meg a cso port lány ká it
egy kis köl ni vel. Az óvo dás
lá nyok nagy öröm mel fo gad -
ták a lo cso lást és a ré gi nép -

szo kás hoz hí ven aján dék kal
ked ves ked tek lo cso ló ik nak.
Így az tán ki pi ros to jást, ki
cso kit ka pott, de sen ki sem
ma radt szá ra zon, vagy aján -
dék nél kül.

Február 22-én Komáromban került
megrendezésre a verseny megyei for-
dulója. Egy-egy évfolyamon résztvevõk
száma idén is 250-350 fõ között mozgott.
A népes mezõnyben iskolánk legjobb tel-
jesítményt nyújtó tanulói:

4. évfolyam
54. hely  Bakulár Márk 4/a
69. hely  Patkó Eszter4/a
80. hely  Németh Noémi 4/b

6. évfolyam
40. hely  Szász Márton 6/a
60. hely  Kovács Zsófia 6/c

7. évfolyam
18. hely  Molnár Kitti 7/a
62. hely  Mészáros Nóra7/a
79. hely  Pertl Gergõ 7/a

8. évfolyam
23. hely  Bodányi Anett 8/b

A többiek tisztes helytállással a közép-
mezõnyben végeztek:

Suhayda Viola, Kráz Barnabás, Pál
Petra, Suhayda Anna, Pillér Bíborka,
Kovács Dorottya, Popovics György,
Agócs Noémi, Tóth Zita.

Az iskolák közötti csapatverseny 
eredményei:

évfolyam helyezés induló iskolák
száma 

4. 16. 36 
6. 13. 38 
7. 9. 31
8. 14. 29

Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi

Verseny
Tanulóink egyre több területen mérik

össze tudásukat más iskolákba járó tár-
saikéval. Ebben a tanévben elsõ alkalom-
mal számítástechnika versenyre is
neveztünk, és rögtön szép siker született.
Szász Márton 6/a osztályos tanulónk
bejutott az Esztergomban megrendezett
megyei döntõbe. Kiváló teljesítménnyel
az 5-6. osztályos korcsoportban 1.
helyezést ért el, így a versenyt április 19-
én, Budapesten, az országos döntõn foly-
tathatja. 

Kassai Éva

Hús vét szom bat ján a Ménesbirtok
Kft. mun ka tár sai is mét az ar bo ré tum ba
in vi tál ták a gyer me ke ket és szü le i ket.
Saj nos az idõ já rás nem ked ve zett a sza -
bad tér re ter ve zett prog ra mok nak, de
vé gül is az esõ el állt és akik ki tar tot tak,
kel le me sen töl töt ték az idõt a sza bad -
ban. Volt to jás ke re sés, gu rí tás, tö rés,
aka dály fu tás. Mind ez ve tél ke dõ for má -

já ban, ahol min den “ver seny szám”
után dí ja kat ve het tek át a leg ügye seb -
bek, de a töb bi ek sem ma rad tak aján -
dé kok nél kül. A ve tél ke dõk mel lett le -
he tett lo va gol ni is, va la mint reg gel tõl
ké szült a fi nom pap ri kás krump li, me -
lyet nagy étvágyal fo gyasz tott el a meg -
éhe zett gyer mek se reg.

T. S.
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Húsvétváró ovisok

Húsvét az arborétumban

Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 



12. oldal 2008. április

BÁBOLNAI FÓRUM

1905. áp ri lis 11-én szü le tett
tra gi kus sor sú köl tõnk, Jó zsef
At ti la. 

Ha zánk ban 1964 óta ün ne -
pel jük e na pon a köl té szet nap -
ját.

Ma ga a köl tõ így em lé ke zik
ver sé ben szü le té sé rõl:

„A talló ka lá sza it hány va,
s a ve re bek kö zé be le es vén
nagy szél ka pott föl egy szer en gem,
hir te len áp ri li si es tén ,
re mény ség nek és tu li pán nak,
ki csi kis desz ka-al kot mány ba
1905-ben ígyen
ik tat tak be az al kot mány ba.”

Bár e nap Jó zsef At ti lá hoz
kö tõ dik, ezen a na pon szü le tett
1900-ban Márai Sán dor is.

Tisz te leg jünk, em lé kez zünk
és is mer jük el az iro da lom sze re -
pét mai éle tünk ben is, hi szen
ver sek nél kül si vá rabb len ne az
em be ri lét.

Ezt bi zo nyít ja Ratimovszky
Or so lya írá sa is, aki Ady, Nagy
Lász ló, Jó zsef At ti la idé ze te ket
is fel hasz nál va bi zo nyít ja a ver -
sek te rem tõ, ös  sze tar tó és lé lek
eme lõ ere jét.

E vi lá gon ha ütsz ta nyát, hozz
ki ma gad ból min den jót, ami re
csak ké pes vagy, mert er re szü let -
tél. Ha el csüg gedsz, gon dolj ar ra,
ami még meg ma radt. Az éle tet hi -
á ba ha son lít juk ci põ höz vagy
vegy tisz tí tó in té zet hez, még is csak
má sért örü lünk ne ki. Az em be ri
lét ad dig szép, amíg van ki vel
meg osz ta nunk, mert a ma gány a
leg ros  szabb do log a vi lá gon, ezért
min den: ön kín zás, ének: Sze ret -
ném, hogy ha sze ret né nek, S len nék
va la kié.

Na gyon fon tos, hogy so se hagyd
ma gad be fo lyá sol ni, mert az aka -
rat gyen ge em ber nem szá nal mat,
ha nem csak meg ve tést kelt. Min -
dig tedd azt, amit TE jó nak
látsz, e kor ban, mely nek mér le ge
ha mis, S meg csal a hol nap, mert
meg csalt a teg nap is.

Hasz náld ki az idõd, a pil la -
nat olyan, mint egy meg ri asz tott
ma dár. S a ma dár nál mi száll
sebesebben?... Az élet.

Van nak meg fog ha tat lan dol -
gok. A köl té szet is ilyen. Egy -
szer re lágy, és ke gyet len, õszin te
és me se sze rû, va lós és va lót lan,
ért he tõ és át lát ha tat lan. Va gyis:
em be ri mér ték kel ki fe jez he tet len.
A köl tõ nem kü lönb, mint a töb -
bi tisz tes sé ges em ber. Más. Na -
gyobb táv la tok ban gon dol ko zik,
mert gon dol koz ni, és csa lód ni
szü le tett, hi szen? ér zi át leg job -
ban az em be ri lét szo mo rú ha -
lan dó sá gát, mú lan dó sá gát.
Vissza von ha tat lan, át hág ha tat -
lan fal vá laszt ja el a vi lág tól,
még hoz zá az a zse ni a li tás, ami -
vel ér tünk küzd, s ez leg job ban
ne ki fáj. A köl tõ sor sa? Fel fog ni
min den fáj dal mat, ész re ven ni és
meg szen ved ni az ös  szes ros  szat,
amit a vi lág el fe lejt. Mit is je -
len te nek szá munk ra a ver sek?
Ál ta lá ban az jut ró luk eszünk -
be, hogy vár ránk há rom hos  szú
me mo ri ter, és még hoz zá sem
kezd tünk. Nem az, hogy egy em -
ber leg tit ko sabb gon do la ta it, vá -
gya it, fé lel me it ol vas suk.

A te het ség egy szer re a leg ál -
dot tabb és leg át ko zot tabb aján -
dék, amit em ber va la ha is kap -
hat. Mert a mû vész gyak ran
kép te len el vi sel ni azt a lel ki si -
vár sá got, amely kö rül ve szi õt,
meg vál toz tat ná a vi lá got, de
egy ma ga te he tet len, és et tõl a tu -
dat tól so sem sza ba dul hat.

Ugyan ak kor meg lát ja az
arany csil lo gá sát a ha mu alatt,
s hal la ni ké pes az ének szót, dö -
rög jön bár ke gyet le nül kö rü löt te
az élet, és tud ja, hogy amit most
lát, csak perc nyi tü ne mény, még -
is örök ké él em lé ke ze té ben.

Ka lit ká ba zár nám a pil la na -
tot, ha meg te het ném, de mi u tán
el múlt, már nem tu dom meg mon -
da ni, mi lyen volt, hisz ab ban
sem va gyok biz tos, meg tör tént-e
egy ál ta lán. Oda kint sü vít a
szél, az idõ el éget min den fa lat.
Azt hi szem, csak az örök, amit
nem kö vek be vés tek. 

Kü lö nös, ke gyet len gé pe zet a vi -
lág. Szük sé günk van olya nok ra,
akik min den sze ren csét len ség el le -
né re ké pe sek meg lát ni a Szép sé get,
ami sok szor lát ha tat lan. Szük sé -
günk van köl tõk re, hogy sze res se -
nek, ag gód ja nak ér tünk, hogy
utat mu tas sa nak, meg hal ja nak
ve lünk és meg si ras sa nak ben nün -

ket.
És ne kik is szük sé gük van

ránk, mert az em ber ba rá tok nél -
kül ár nyék csu pán. E vi lá gon ha
ütsz ta nyát... mit is te hetsz? Kö -
vet hetsz el hi bá kat, mert az em ber
és a té ve dés együtt szü let tek. Egy a
fon tos! A he te dik te ma gad légy! 

Ös  sze ál lí tot ta:

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Április 11., a költészet napja

SZÉP SIKEREK A MEGYEI
NYELVÉSZ VERSENYEN

Iskolánk tanulói már több éve vesznek részt a felmenõ rendszerû
Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi versenyen. 

47 diákunk indult el a megmérettetésen, 19 fõ jutott be a megyei
döntõbe.

A döntõt március 28-án rendezték Tatabányán a Sárberki Általános
Iskolában. Komárom-Esztergom megye általános iskoláiból, illetve
nyolc és hat osztályos gimnáziumaiból több mint 230 diák mérte össze
tudását elsõ osztálytól nyolcadikig évfolyamonként. Az írásbeli fela-
datsor a tanulók szókincsét, helyesírási, nyelvhelyességi ismereteit,
leíró magyar nyelvtani tudását, logikus gondolkodását mérte. A tét a
szegedi országos döntõbe jutás volt. Minden évfolyam elsõ helyezettje
május 10-én iskoláját és megyéjét is képviseli a döntõn. Így mindenki
izgatottan várta az eredményhirdetést.

Leírhatatlan volt az örömünk, amikor megtudtuk, hogy a hetedik
évfolyamon Mészáros Nóra 7/a osztályos tanulónk lett az elsõ
helyezett. Ugyanezen az évfolyamon a képzeletbeli dobogó második
fokát is bábolnai diák, Molnár Kitti 7/a osztályos diákunk foglalta el.
A hatodik évfolyamon ötödik helyezést ért el Kovács Zsófia 6/c osztá-
lyos tanuló. A diákok felkészítõ tanára Veresné Szkocsek Mária.

Nagy öröm ez a szép siker számunkra, hiszen a mûvelt ember az
ösztönös nyelvhasználattal nem érheti be. Az  anyanyelv ismeretére,
szeretetére,  tudatos nyelvhasználatra van szükség. De nemcsak tanul-
ni, hanem szeretni is kell az anyanyelvet. Mindig szem elõtt kell tarta-
nunk Kölcsey szavait:

„Idegen nyelveket tudni szép, de a hazait a lehetségesig mûvelni
kötelesség.”

Veresné Szkocsek Mária

Veresné Szkocsek Mária felkészítõ tanár, Molnár Kitti, 
Mészáros Nóra, Kovács Zsófia
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Irodalmi délután
A költészet napja alkalmából 

április 16-án, szerdán du. 18 órakor
ismét irodalmi délutánt szervezünk

a Zsolnay Kávéházban. 
Ha Ön/Te szereted az irodalmat, közel áll hozzád

egy-egy vers, szeretnéd meghallgatni

FARAGÓ LAURA
elõadómûvész legújabb mûsorát

(ének, próza, vers)

Asszonyszerelmek, asszonysorsok címmel,
és jól érezted magad a tavalyi összejöveteleken, 

akkor ott a helyed!

Bõvebb tájékoztatás nálam személyesen, 
vagy telefonon (369-330)

Szeretettel várom az érdeklõdést.

Bérci Károlyné

Szalagavató a bábolnai
lovasiskolában

Feb ru ár 29-én a ré gi tisz ti ka -
szi nó ban tar tot ták sza lag ava tó
ün nep sé gü ket a Pettkó-Szandt-
ner Ti bor Lovaskollégium és
Szak is ko la vég zõs di ák jai. A
sza la gok fel tû zé se elõtt né hány
vers hang zott el a még ott ta nu -
ló di ák tár sak tol má cso lá sá ban,
majd az is ko la igaz ga tót is he -
lyet te sí tõ Rozmán Ferenc egy
hosszabb lé leg zet vé te lû be széd -
del kö szönt el a vég zõs di á kok -
tól. Ez után a két osz tály fõ nök
Jó nás Me lin da és Rozmán Fe -
renc fel tûz te a vég zõs ta nu lók -

nak já ró sza la go kat. A bá bol nai
lo vas-szak is ko lá ban idén ös  sze -
sen 43 ta nu ló fog bal lag ni. Kö -
zü lük 31 di ák ló te nyész tõ, míg
12 be lo vag ló sza kon fe je zi be
idén ta nul má nya it. Mint ahogy
azt már meg szok hat tuk a
Pettkó-Szandtner Ti bor Szak is -
ko la di ák jai idén is a ha gyo má -
nyok hoz hí ven ló há ton és lo vas -
be mu ta tók kal fog nak el bú csúz -
ni ré gi is ko lá juk tól és egy ben
Bá bol ná tól is.

Nagy At ti la Ist ván
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A Bá bol na Zrt. köz gyû lé se -
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze -
lõ Zrt. (MNV) kez de mé nye zé -
sé re - a tár sa ság fel szá mo lá sa
mel lett dön tött - is mer tet te az
MNV a már ci us 10-i dön tést. A
köz le mény hang sú lyoz za: an -
nak el le né re, hogy - a Bá bol na
ér té ke sí té sé rõl szó ló kor mány -
ha tá ro zat sze rint - cég csak ak -
kor ér té ke sít he tõ, ha be fe je zõd -
nek a magánosítást meg elõ zõ, a
kor mány ál tal elõ írt vesz te sé get
mi ni ma li zá ló és pri va ti zá ci ót
meg ala po zó in téz ke dé sek, a
vál la lat szál lí tói és köz tar to zá -
sai mi att mos tan ra el ke rül he -
tet len né vált a fel szá mo lás. A
cég fel szá mo lá sá nak té nye nem
be fo lyá sol ja a tár sa ság ke ze lé -
sé ben le võ ter mõ föl dek mû ve -
lés ben tar tá sát, amely hez 2008-
ban az MNV Zrt. biz to sí ta ni
fog ja a szük sé ges for rá so kat -
ol vas ha tó a köz le mény ben.

A ter mõ föl dek hos  szú tá vú
hasz no sí tá sá ról az MNV a ké -
sõb bi ek ben hoz dön tést, an  nyi
azon ban biz tos, hogy a te rü le -
tek hasz no sí tá sa nyil vá nos pá -
lyá zat ke re té ben fog el dõl ni,
elõ re lát ha tó an az év má so dik
fe lé ben.

Fur csa dön tés szü le tett a kö -
zel múlt ban a Bá bol na egyik,
még meg lé võ gaz da sá gá nak, a
kerteskõinek el adá sá val kap -
cso lat ban. A nagy múl tú ag rár -
ipa ri cég két gaz da sá gá nak ér té -
ke sí té si pá lyá za ta kö zül az egyi -
ket ered mé nyes nek nyil vá ní tot -
ták. A kerteskõi gaz da ság ese -
té ben - több szö ri, csak nem két
évig tar tó pró bál ko zás után - te -
hát akadt egy meg fe le lõ fel té te -
le ket kí ná ló ve võ je lölt.

In for má ci ók sze rint er re a
tár sa ság ra há rom pá lyá zat ér ke -
zett. Ezek kö zül vé gül a 22 mil -
lió fo rint plusz áfa aján la tot le -
ra kó Walter And rás és to váb bi
két ma gán sze mély kon zor ci u -
ma lett a be fu tó. Ezen kí vül még
a Terra Ceres Kft., va la mint a
Csernye Kft. ve zet te - ugyan -
csak ma gán sze mé lyek kel ki e gé -
szü lõ - kon zor ci um adott be ár -
aján la tot. A bök ke nõ csu pán az,
hogy az utób bi vál la lat aján la ta
csak nem tíz sze re se - 212 mil lió
fo rint plusz áfa - volt a gyõz te -
sé nek. 

A “gyõz tes” aján la ta azon -
ban nem csak a Csernye 212
mil li ós li cit jé hez ké pest na gyon
ala csony. Az ÁPV Rt. és az

MNV Zrt. ugyan is már sok szor
el sze ret te vol na ad ni a két gaz -
da sá got. A ki írá sok ban rend re
200 mil lió fo rint fö löt ti mi ni -
mum árat ha tá roz tak meg. A
szendrõi ese té ben ez 232 mil lió
fo rint, a kerteskõinél pe dig 200
mil lió fo rint volt.

A fent le ír ta kat el sõ sor ban a
Ma gyar Táv ira ti Iro da hí rei
alap ján ál lí tot tuk ös  sze. A kü -
lön bö zõ ha zai saj tó or gá num ok
szin te mind an  nyi an ugyan eze -
ket a mon da to kat kö zöl ték. Egy
va la mi azon ban min den ki nek
el ke rül te a fi gyel mét: még pe dig
az, hogy itt nem csu pán egy cég
vég ki me rü lé sé rõl van szó, ha -
nem a cég nél dol go zó em be rek
sor sá ról. Ha a vég ki fej let re már

nem is ma radt túl sok dol go zó ja
a gaz da ság nak, még is ér de kes
le het, ne kik mi lyen sor sot szán -
tak. Vagy ez már nem is ér de kes
a ha tal mas ös  sze gek dzsun ge lé -
ben? Me zõ gaz da sá gi szak em -
be rek, trak to ro sok, sze re lõk,
két ke zi mun ká sok, ad mi niszt ra -
tív dol go zók. Mind ez már mel -
lé kes azok után, hogy kö zel ti -
zen nyolc év vel ez elõtt meg kez -
dõ dött a va la ha vi rág zó ag rár -
vál la lat tu da tos és fo lya ma tos
ki rab lá sa? Csak ab ban bíz ha -
tunk, hogy a föld te rü le tek eset -
le ges pri va ti zá ci ó ja so rán olyan
tu laj do nos ve szi kéz be az irá -
nyí tást, aki va ló ban tu laj do nos
lesz, és a gaz dál ko dást, a ter me -
lést tart ja majd fõ cél já nak.

Pusztán város – város a PUSZTÁN?
Azt tud ják, hogy hon nan le het lát ni egy

csa lád lá to ga tó nak már a be lé pés kor: van –e
a ház nál kis ka masz? Hát on nan, hogy nem
vil log nak, lük tet nek, sí pol nak, fü tyül nek és
kat tog nak az áram ki ma ra dás tól a kü lön bö -
zõ elekt ro ni kai kütyük! (vi deó-mag nók, há -
zi-mo zik, vil lany sü tõk, elekt ro mos órák, ri -
asz tó rend sze rek, stb.)

Saj nos, az én há zam ban nin cse nek már
(még) ilyen ügyes kis ezer mes te rek, akik
már pe len kás ko ruk óta tel jes ter mé sze tes -
ség gel hív ják elõ a me nüt, pil la na tok alatt
el vég zik a kor rek ci ót, me mó ri á ba enterezik
az O.K.-t! Ezért ná lunk én kény sze rü lök
áram ki ma ra dást kö ve tõ en az új ra be ál lí tá -
so kat meg ten ni. Ez egy ál ta lán nem egy sze -
rû, en nek bi zony „me ne te van „! El sõbb a
szem üveg hely zet be ho zá sa, majd az adott
vil lo gó, sí po ló egy ség hasz ná la ti uta sí tá sá -
nak elõ ha lá szá sa, ezt kö ve tõ en sám li val,
elem lám pá val tör té nõ meg kö ze lí té se szük -
sé gel te tik! És csak ez után kez dõ dik a tény -
le ges be ál lí tás! A har ma dik-ne gye dik pró ba
után – ta lán – be vet te a me mó ria! Át hur -
col ko dás a má sik szer ke zet hez, amit – már
mi ért is ne – tel je sen más sor rend ben, más
bil len tyû zés sel kell a he lyes mû kö dés re ser -
ken te ni!

Szó val, egy rém álom az egész!
Per sze, nor má lis kö rül mé nyek kö zött er -

re csak igen-igen rit kán van szük ség, hi szen

a lát ha tat lan mun ka erõ csend ben, fo lya ma -
to san, meg bíz ha tó an (bár mos ta ná ban egy -
re drá gáb ban!) a fal ba ágya zott ve ze té kek -
ben te szi a dol gát! Nem nor má lis vi szo -
nyok nál (cunami, táj fun, or kán, hur ri kán)
el sõ sor ban a köz pon tok, kül sõ lég ve ze té -
kek, áram el osz tók, transz for má to rok ide ig -
le nes vagy tar tós ká ro so dá sa okoz hat hosz  -
szabb-rö vi debb áram szü ne tet.

Csak hogy, vá ros kánk kö rül ép pen nem
jel lem zõ ek a nor má lis (elekt ro mos) kö rül -
mé nyek.  

Most nem a már ci us el sõ nap ján, az or -
szá gon vé gig söp rõ szél vi har ra gon do lok,
hi szen azt te kint het jük tel jes ség gel ki véd -
he tet len nek, sõt! még örül he tünk is an nak,
hogy – el len tét ben a szom széd Nagyszent-
jánossal – na gyobb ká ro so dás nél kül meg -
úsz tuk. 

Ha nem ar ra gon do lok, hogy he tek, hó -
na pok óta vil la nás nyi, pil la nat nyi (vagy leg -
alább is rö vid) áram szü ne tek te szik mû kö -
dés kép te len né az elõ zõ ek ben fel so rolt
elekt ro ni kai esz kö zö ket, és ez zel ke se rí tik
az én és a hoz zám ha son ló „bé nák” éle tét!
Áram szü ne tek so ro za ta, so ka sá ga ta pasz -
tal ha tó gyö nyö rû, szél csen des, nap sü töt te
idõ szak ok ban ép pen úgy, mint len ge de zõ
vagy a kö ze pes erõs sé get el nem érõ szél
ese tén is! Ez pe dig - ve lem együtt - la ko sok
szá za i nak han gu la tát, kom fort-ér ze tét ront -

ja, te szi ké nyel met len né min den na pi éle tét!
Va la mit ten ni kell. 
El sõ sor ban a vá ros ál ta lunk meg vá lasz -

tott ve ze té sé nek kell az il le té kes bi zott sá go -
kon ke resz tül a meg bí zott szak em be re ket
be szá mol tat ni, a szer zõ dött cé ge ken szá -
mon kér ni a le het sé ges oko kat. Amen  nyi -
ben pe dig nem kar ban tar tás el mu lasz tá sá -
ról, eset le ges em be ri mu lasz tá sok so ro za tá -
ról van szó, ak kor meg kell kez de ni a prob -
lé mák meg szün te té se ér de ké ben a to váb bi
tár gya lá so kat. Ha ez pénz be ke rül – nya ka -
mat ar ra, hogy kell ér te fi zet ni –, ak kor a
szo kott el já rás rend al kal ma zá sá val elõ kell
te rem te ni a pénz ügyi hát te ret!

Egyet nem te he tünk: a 21. szá zad ban,
Eu ró pa kel lõs kö ze pén, Bu da pest-Bécs kö -
zött kö zel fél úton, vá ros ként tûr jük to vább
az elekt ro mos el lá tás bi zony ta lan sá gát, ki -
szá mít ha tat lan sá gát!

Ha még is ezt az utat vá laszt juk, ak kor bi -
zony a vá ros sá vá lás kor han goz ta tott
(egyéb ként rend kí vül szel le mes) jel mon dat
el vesz ti mon dan dó ját, hi szen el te kint ve ok -
le vél tõl, cí mer tõl, vá ros kul csá tól- szû kebb
pát ri ánk ma rad, ami kez de tek ben volt: egy
pusz ta - a sok kö zül!

Ezt nor má lis em ber nem akar hat ja!
Bá bol na, 2008 már ci us

Ka to na Lász ló
város(?)lakó

A Bábolna Zrt. végnapjai



ÁP RI LIS 1.
Ezen a na pon sze ret ték meg tré fál -

ni egy mást a fel nõt tek, de a gyer me -
ke ket sem hagy ták ki az ug ra tás ból.
Akik be ug rot tak a bo lond sá gok nak,
azt ki csú fol ták: „Áp ri lis bo lond ja,
má jus sza ma ra!”

A ha gyo má nyos né pi gon dol ko dás -
ban ezt a na pot nem tar tot ták al kal -
mas nak a ve tés re, mert nem len ne
bõ sé ges a ter més.

ÁP RI LIS 24. 
Ez a nap Sár kány ölõ Szent György

ün ne pe. Le gen dá ja sze rint le gyõ zi a
sár kányt, és ki sza ba dít ja a ki rály lányt.
Év szá zad okon át a lo va gok, lo vas ka -

to nák, fegy ver ko vács ok, szíj ár tók,
ván dor le gé nyek, majd az utób bi évek -
ben a cser ké szek pat ró nu sa volt. 

A nép ha gyo mány sze rint az iga zi
ta vasz e nap tól ve szi kez de tét. A ró -
ma i ak ek kor ün ne pel ték a Paliliát,
amely pász tor ün nep volt. Ez a ha gyo -
mány ha zánk ban to vább él az ál lat -
tar tás szo ká sa i ban. 

Az ál la tok Szent György na pi el sõ
ki haj tá sá hoz szá mos hi e de lem és
szo kás fû zõ dött, amel  lyel az ál la tok
egész sé gét, sza po ra sá gát, tej ho za mát
igye kez tek elõ idéz ni. Go nosz ûzõ, ter -
mé keny ség va rázs ló cél zat tal a mar há -
kat: lán con, fej szén, eke va son, to já -

son,  a gazd as  szony kö té nyén haj tot -
ták át. Nagy je len tõ sé get tu laj do ní tot -
tak an nak a ves  szõ nek, zöld ág nak is,
ami vel ki haj tot ták az ál la to kat a
legelõ re. Volt ahol füs tö lés sel igye kez -
tek a ron tást tá vol tar ta ni. 

Ka lo ta sze gen e nap hoz kap cso ló dó
jel leg ze tes szo kás volt a juh be mé rés.
Ilyen kor ál la pí tot ták meg, hogy a le -
mért tej men  nyi ség nek meg fe le lõ en a
gaz dák nyá ron mi lyen sor rend ben,
men  nyi te jet kap nak. 

Mérán ez volt a leg na gyobb ün nep,
még a la ko da lom nál is na gyobb nak
tar tot ták: „Itt a leg öre gebb tõl a leg fi a -
ta lab big min den ki je len van.” Evés-
ivás tánc mu lat ság zár ta a na pot. 

Szent György nap ját a ma gyar nép -
hit ron tás ra, va rázs lás ra al kal mas
idõ pont nak tar tot ta. Jel leg ze tes meg -
nyil vá nu lá sa en nek a har mat sze dés.
A har mat az ég ál dá sa, a ter mé keny -
ség jel ké pe. Vá szon ab ros  szal vagy kö -
tén  nyel szed ték fel a haj na li har ma -

tot, amit egy tejesfazékba csa var tak
ki, hogy sok va juk le gyen. Egy ma rék
har ma tos fü vet is szed tek, amit a te -
hén nek ad tak, hogy több te jet ad jon. 

Ilyen kor ve tet ték a ku ko ri cát, ba -
bot, ubor kát is. 

Idõ já rás jós ló hi e del mek is kap cso -
lód tak eh hez az idõ szak hoz. Több táj -
egy sé gen úgy vél ték, ha Szent György
nap elõtt meg szó lal nak a bé kák, az
ko rai ta vaszt és nya rat, vagy esõt len
nya rat jó sol. A hi e de lem sze rint e nap
elõt ti menny dör gés a bõ ter més elõ je -
le. 

Mind an  nyi an vár juk a jó idõt, a
hosszú, hi deg, bo ron gós tél után a
jól esõ, szí vet-lel ket me len ge tõ nap sü -
tést. „Süss fel nap, Szent György nap,
ker tek alatt a kis bá rány maj’ meg -
fagy.” 

(For rás: Tát rai Zsu zsan na - Ka rá -
csony; Mol nár Eri ka: Je les na pok, ün -
ne pi szo ká sok.)

Bors Eri ka

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

Templom, Bábolna

ÁPRILIS
13-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Húsvét 4. vasárnapja

20-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Húsvét 5. vasárnapja

27-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
Húsvét 6. vasárnapja

Május

4-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
Urunk mennybemenetelének ünnepe

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.

Áprilisi jeles napok



Mint az már az or szá gos la pok ból és a
he lyi szó be széd bõl is is mert, 2008 ja nu ár
16-án a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta -
nács in dok lás nél kül men tet te fel a Bá bol na
Nem ze ti Ménesbirtok Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ját, Rombauer Ta mást. He lyé re ide ig le -
ne sen még ugyan eb ben a hó nap ban dr. Me -
zei Lász lót ne vez te ki a Bá bol na Nem ze ti
Ménesbirtok száz szá za lé kos tu laj don jo gát
bir tok ló Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. (MNV). A poszt ra ja nu ár 29-én pá lyá -
za tot írt ki az MNV, ame lyen az ál ta luk ide -
ig le ne sen ki ne ve zett Me zei Lász ló pá lyá za -
tát ta lál ták a leg jobb nak, így Me ze it már ci -
us 6-tól meg ha tá ro zat lan idõ re a Bá bol na
Nem ze ti Ménesbirtok Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó já nak vá lasz tot ták. Dr. Me zei Lász ló
egy hos  szabb in ter jú ban mu tat ko zott be és
mond ta el jö võ be li el kép ze lé se it a Bá bol nai
Fó rum nak.

„A Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi Egye tem
el vég zé se után 28 éve sen már a szek szár di
me zõ gaz da sá gi kom bi nát törzs ka ri ve ze tõ je
vol tam” – kez di dr. Me zei Lász ló. „Ez a cég
ak kor egy 3.5 milliárdos vál la lat volt, amely
10 000 hek tár föld del ren del ke zett. Ez után
kö vet ke zett a Szek szár di Hús ipar, ahol a
kor mány meg bí zá sá ból vál ság me ne dzse lést
foly tat tam. Itt a fel ada tom a szer ke zet át ala -
kí tás és új pi a cok fel ku ta tá sa volt.

1990 után olyan cé gek élén vol tam, ame -
lyek rész ben ma gyar, rész ben pe dig kül föl di
tu laj don ban vol tak. Ezek nél a cé gek nél
vagy vál la lat ve ze tõ vol tam, vagy vál ság me -
ne dzse lést foly tat tam. El mond ha tom, hogy
a me zõ gaz da ság 30 év óta a tu da tom és éle -
tem ré sze.”

A Bá bol na Nem ze ti Ménesbirtok Kft. új -
don sült ügy ve ze tõ igaz ga tó ja a je len re vo -
nat ko zó an a kö vet ke zõ ket mond ta:

„Rend kí vül örü lök, hogy most ide ke rül -
tem, hi szen az or szág vál la lat ve ze tõi, köz -
tük én is, év ti ze de kig ide, Bá bol ná ra jár tak
„cso dál koz ni” és ta pasz ta la to kat gyûj te ni.
Most saj nos nem er rõl van szó, ha nem a
2007-es és 2008-as gaz da sá gi évek ál ta lá -
nos hely ze té bõl adó dó he lyi szin tû ne ga tí -
vu mok ról, ame lyet a mun ka tár sa im mal
meg fe le lõ en pró bá lunk ke zel ni. Itt a Va -
gyon ke ze lõ Zrt. irány mu ta tá sai a dön tõ ek,
hi szen õ a tu laj do nos. Ez ter mé sze te sen
tar tal maz za a ha zai és nem zet kö zi ér té ke -
ket kép vi se lõ gén ál lo má nyok meg õr zé sét
is. Sõt az MNV ve zér igaz ga tó ja azt is el -
mond ta, hogy en nek a gén ál lo mány nak a
ha té kony mû köd te té se és eset le ge sen nagy
ér té kû mé nek kel va ló eme lé se is a fel ada -
tom ré szét ké pe zi majd – hang sú lyoz za dr.
Me zei Lász ló.

„Az ener gia szek tor, ami a Bá bol na Nem -
ze ti Ménesbirtokhoz tar to zik, 1,5 mil li ár dos
for gal mat bo nyo lít éven te. Kö zel 160 part -
ner nek szol gál ta tunk gáz és vil lany ener gi át,
vi zet, vagy épp te le fon szol gál ta tást. Ter mé -
sze te sen ren del ke zünk va la men  nyi föl ddel
is, amely azon ban nem ele gen dõ az itt ta lál -
ha tó ál lat ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz.

Ma gyar or szá gon jó né hány olyan nem ze -
ti kincs van, amely nek a meg õr zé sén el hi va -
tott em be rek cso port jai dol goz nak. Ar ról
meg nyug tat ha tok min den kit, hogy ez így
van ná lunk is, de azt is tud nunk kell, hogy
ezek nek a nem ze ti kin csek nek a meg õr zé se
óri á si pénz esz kö zö ket és szak mai oda fi gye -
lést kí ván nak. Hogy a szak ma i ság ne sé rül -
jön, én fo lya ma to san be vo nom a mun ká ba
azo kat a szak em be re ket, akik az el múlt év -
ti ze dek ben Ma gyar or szá gon ran got sze rez -
tek a ló te nyész tés te rén. Õk fo lya ma to san
vég zik a szem lé ket és a szak tu dá suk kal áll -
nak fo lya ma to san a cég ren del ke zé sé re.
Ne kem, mint ve ze tõ nek eh hez kell meg te -
rem te nem a szük sé ges gaz da sá gi hát te ret és
a tu laj do nos nál el jár ni ab ban, hogy a nem -
ze ti kincs meg õr zé sé ben ak tí van ve gyen
részt.

Az el sõ né hány he tem itt Bá bol nán
rend kí vül meg ter he lõ volt, hi szen meg
kel lett is mer nem pon to san az it te ni vál la -
la tot, át kel lett ol vas nom az elõ zõ 6-8 év
anya ga it, hi szen ad dig, amíg ez nem tör -
té nik meg, az em ber nyug ta lan a dön té se -
it il le tõ en. Eb be a mun ká ba ter mé sze te -
sen mind a két ménesvezetõt be von tam,
akik óri á si ta pasz ta la tuk kal és tu dás anya -
guk kal se gí tet ték a mun ká mat. Õk mind
a ket ten olyan mér ték ben kva li fi kál tak és
el hi va tot tak, hogy hos  szú tá von is bát ran
le het rá juk épí te ni. Ter mé sze te sen a hoz -
zánk tar to zó ener gia szek tor ve ze tõ je is
rend kí vül jó tár sam a mun kám ban. Ve lük
együtt tu laj don kép pen 4-en ve zet jük a
Bá bol nai Ménesbirtok Kft.-t.” - foly tat ja

dr. Me zei Lász ló, majd a jö võ be li ter vek -
rõl a kö vet ke zõ ket mond ja:

„A Ménesbirtok Kft.-t ami kor ki ala kí tot -
ták, ak kor egy olyan vál la la tot gyúr tak ösz  -
sze, amely fo lya ma to san in fú zi ó ra szo rul. A
tu laj do nos nak most olyan tö rek vé se van,
amely nek az a lé nye ge, hogy új ra egy olyan
gaz da sá gi töm böt sze ret ne lét re hoz ni Bá -
bol nán, amely alap ját ké pez né egy olyan
me zõ gaz da sá gi vál la lat nak, amely a jö võ -
ben ta lán új ra pél da ként em le get he tõ.

Saj nos na gyon nyom ja a vál la la tot a meg -
fe le lõ men  nyi sé gû föld te rü let hi á nya, hi -
szen a vá sá rolt ta kar mány, vagy a bér mun -
ka az ál lat tar tás ha lá lát je len ti. Ab ban az
eset ben, ha a tu laj do nos úgy szer ve zi át a
tu laj do na it, hogy meg fe le lõ men  nyi sé gû
föl det és esz közt jut tat a Bá bol na Nem ze ti
Ménesbirtok Kft. tu laj do ná ba, ak kor biz tos
va gyok ben ne, hogy egy hos  szú tá von sta bil
és jól mû köd tet he tõ rend szer lesz is mét az
ál la mé és az itt dol go zó ké.

Ha va ló ban meg tör té nik az át ren de zõ -
dés, ak kor az új struk tú rá jú vál la lat hos  szú -
tá von 130-140 em ber nek fog mun kát biz to -
sí ta ni, ta lán át lag fe let ti bé rek kel.”

Nagy At ti la Ist ván
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Bemutatkozik a Ménesbirtok 
új igazgatója

A KAPITÁNY
2008. feb ru ár 1-jén dr. Forrai Zsolt rend -

õr al ez re des sze mé lyé ben új ve ze tõt ka pott
a Ko má ro mi Rend õr ka pi tány ság. Forrai
Zsolt a ko má ro mi ka pi tánys ág ko ráb bi ve -
ze tõ jét Hajdu Já nost vál tot ta ezen a na pon,
akit dr. Gorgosilists Fá bi án a Ko má rom-
Esz ter gom Me gyei Rednõrfõkapitányság
ve ze tõ je feb ru ár el se jé vel fel men tett tiszt -
sé gé bõl. La punk nak si ke rült hos  szabb in -
ter jút ké szí te nie Ko má rom új rend õr ka pi -
tá nyá val. Néz zük most meg, hogy ki is dr.
Forrai Zsolt rend õr al ez re des!

ED DI GI ÉLET ÚT:
„So kan úgy gon dol ják, hogy Gyõr-

Moson-Sopron me gyé hez jó val több min -
den köt, mint Ko má rom-Esz ter gom me -
gyé hez. Ez azon ban nem így van.” – kez di
dr. Forrai Zsolt. „Itt szü let tem Szõnyben,
ál ta lá nos is ko lá ba és kö zép is ko lá ba is eb -
ben a me gyé ben jár tam. A ka to nai fõ is ko la
el vég zé se után Bu da pes ten szol gál tam,
majd egy át kép zést kö ve tõ en a Gyõr-
Moson-Sopron Me gyei Rendõrfõkapi-

tányságra ke rül tem át. Itt a Köz rend vé del -
mi Csa pat szol gá lat tiszt je ként kezd tem
dol goz ni, majd a Mar cal Be ve té si Al egy -
ség, vagy ahogy a köz nyelv is me ri a Mar cal
Kom man dó pa rancs no ka let tem. En nek az
al egy ség nek a fel ada ta a fegy ve res és más
ve szé lyes bû nö zõk el fo gá sa volt. Több mint
tíz évig ezt a mun kát vé gez tem. Ké sõbb dr.
Gorgosilists Fá bi án a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Rendõrfõkapitányság el sõ
em be re ma ga kért fel a Ko má ro mi Rend -
õr ka pi tány ság ve ze tõ poszt já nak be töl té sé -
re. Nagy öröm mel tet tem ele get a ké rés -
nek.”

A KA PI TÁNY SÁG:
„Ter mé sze te sen a Ko má ro mi Rend õr ka -

pi tány ság hoz nem csak Ko má rom, ha nem
ös  sze sen 11 te le pü lés tar to zik. A mi ha tás -
kö rünk ben he lyez ke dik el töb bek kö zött
Bá bol na is. Eze ken a te le pü lé se ken kö zel
60 ezer la kos van be je lent ve je len leg.” –
foly tat ja Ko má rom új rend õr ka pi tá nya.
„2008. ja nu ár el se jé tõl je len tõs mér ték ben



2008 a RE NE SZÁNSZ ÉVE
ha zánk ban. Nem csak azért,
mert Má tyás ki rály 550 év vel
ez elõtt ke rült a ma gyar trón ra,
ha nem azért is, mert is mét
olyan kor ban élünk, mely alap -
ja i ban vál toz tat ja meg a vi lá got.

A re ne szánsz meg úju lás, új -
já szü le tés, az új fel fe de zé se a
ré gi tisz te let ben tar tá sá val.

Ma gyar or szá gon szá mos ki -
ál lí tás, tu do má nyos kon fe ren -

cia, gaszt ro nó mi ai ese mény, ze -
nei, mû vé sze ti ren dez vény, stb.
vár ja az ér dek lõ dõ ket.

Már ci us ban a Bá bol nai Ál ta -
lá nos Is ko lá ban is meg em lé kez -
tünk a re ne szánsz év rõl.

A prog ra mo kat Má tyás ki -
rállyá ko ro ná zá sá nak 550. év -
for du ló ja tisz te le té re szer vez -
tük.

Tóth Zoltánné irá nyí tá sá val

ké szül tek il luszt rá ci ók  Má tyás
me sé i hez (Egy szer volt Bu dán
ku tya vá sár, Má tyás ki rály
Gömörben, Az okos lány, stb.),
me lyek bõl ki ál lí tást ren dez tünk
a mû vé sze ti te rem ben.

Ez a ki ál lí tás ad ta a „dísz le -
tet” a 2008. már ci us 12-én meg -
ren de zés re ke rü lõ já té kos ve tél -
ke dõ höz, me lyet az 5-6. év fo -
lyam szá má ra ál lí tot tam ös  sze.

A ver seny zõk nek fel kel lett

ké szül ni ük Má tyás éle té bõl és
ural ko dá sá ból, a re ne szánsz jel -
lem zõ i bõl. A fel ké szü lés alap já -
ul a könyv tár ban ki ál lí tott köny -
vek anya ga és il luszt rá ci ói szol -
gál tak az interneten is el ér he tõ
ada tok mel lett.

A ta nu lók az is ko lai könyv -
tár ban több hé tig szor gal ma san
ké szül tek a ve tél ke dés re. Elõ -
ze tes fel adat ként öl töz te tõ ba -

bá kat kor hû ru há ba kel lett búj -
tat ni uk, va la mint egy Má tyás ki -
rály ról szó ló me sét úgy le ír ni uk,
mint ha egy Cor vi na lap ján je -
lent vol na meg. (Ini ci á lé val, mi -
ni a tú rá val dí szít ve.)

A já té kos ve tél ke dõt, ahol az
5-6. év fo lyam ról ös  sze sen ki lenc
3 fõs csa pat vett részt, a mû vé -
sze ti te rem ben ren dez tük meg.
A fel ada tok kö zött sze re pelt to -
tó, be tû rejt vény, vers ki egé szí -

tés, kvíz-kérdések, pá ro sí tás, fo -
ga lom ma gya rá zat, stb. A csa pa -
tok nak el kel lett ké szí te ni ük pl.
az is mert ada tok alap ján Má -
tyás ki rály „sze mély iga zol vá -
nyát” is.

A részt ve võk va la men  nyi en
em lék la pot kap tak a ver se nyen
va ló sze rep lé sü kért, a he lye zet -
tek pe dig az ok le vél mel lett ju -
ta lom ban is ré sze sül tek

A HE LYE ZETT CSA PA -
TOK:

1. A há rom ud var hölgy 6/b:
Pil lér Bíborka, Pat kó No é mi,
Ko vács Mó ni ka.

2. Má tyás bo lond jai 6/c: Fá -
bi án Dó ra, Herman Leona,
Nagy Ni ko lett.

3. Má tyás ege rei  6/c:
Gyécsek Dá ni el, Is te nes Ben ce,
Kiss Ben ce.

Gra tu lá lok min den ver seny -
zõ nek, kü lö nös te kin tet tel a he -
lye zést el ért ta nu lók nak, s kö -
szö ne te met fe je zem ki a se gí tõ
kol lé gák nak, akik a zsû ri zést el -
vál lal ták, il let ve a ki ál lí tás meg -
szer ve zé sé ben köz re mû köd tek!

A ver seny szer ve zõ je:
Benis Pi ros ka

könyv tá ros
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vál to zott a ma gyar rend õr ség struk tú rá ja,
hi szen a schengeni szer zõ dés hez va ló csat -
la ko zá sunk kal a volt ha tár õrö ket in teg rál -
nunk kel lett a rend õr ség ke re te i be. Eb bõl
adó dó an je len leg itt a ko má ro mi ka pi tány -
sá gon is eg  gyel több osz tá lyunk van, mint
elõt te volt.”

A TER VEK:

„Ezen túl a köz le ke dés-ren dé szet ugyan -
olyan fon tos lesz, mint a bûn ül dö zés, hi szen
mond juk a gyors haj tás és az it tas ve ze tés
ugyan olyan ve szé lye sek tud nak len ni a tár -
sa da lom ra, min ta a „klas  szi kus” bûn cse lek -
mé nyek. Ma gyar or szá gon ta valy 1203 em -
ber, va gyis egy ki sebb te le pü lés la kos sá ga
halt meg köz le ke dé si bal eset ben ér tel met -
le nül. Ezek je len tõs ré szét gyors haj tás
okoz ta, ezen kí vül pe dig min den he te dik
köz le ke dé si bûn cse lek ményt, il let ve sza -
bály sér tést it tas ve ze tõ oko zott. Ezért az tán
az eu ró pai uni ós irány el ve ket is szem elõtt
tart va fo koz nunk kell az it tas ve ze tõk ki szû -
ré sét is. Az EU egyéb ként elõ ír ta, hogy Ma -
gyar or szá gon 2010-ig 50%-kal kell csök -
ken te ni a ha lá los köz úti bal ese tek szá mát.

Ez óri á si fel adat, amely nek meg va ló sí tá sá ra
1,5 mil li árd fo rin tos uni ós tá mo ga tást is kap
a ma gyar rend õr ség.

Sze ret ném ar ra a sok szor han goz ta tott
mon dat ra fel hív ni a fi gyel met én is, amely
úgy szól, hogy a rend õr ség a la kos sá gért
van. A rend õr so ha sem önös ér dek bõl in -
téz ke dik, vagy jár el, ha nem az ál lam pol gá-
r ok biz ton sá ga vé gett. Ezért min den kit ar ra
pró bál nék rá bír ni, hogy je lent se be, ha va la -
mi lyen bûn cse lek ményt ta pasz tal, hi szen a
be je len tõ ki lét ének ano ni mi tá sát biz to sí ta -
ni tud juk.”

Bá bol ná ra ki tér ve dr. Forrai Zsolt a kö -
vet ke zõ ket mond ta: „A je len leg nem mû kö -
dõ Bá bol nai Rend õr õrs is a mi pa rancs nok -
sá gunk alá tar to zik. En nek a rend õr õrs nek
az új ra szer ve zé se most fo lyik, hi szen az ott
ve ze tõ tiszt sé get be töl tõ Ber kes Ist ván
nyug ál lo mány ba vo nult, így az õrs pa rancs -
no ki be osz tás je len leg üres. A Bá bol nai
Rend õr õrs azon ban áp ri lis ban nagy va ló szí -
nû ség gel új ra el kez di a mû kö dé sét, hi szen
már fo lyik egy rend õr tiszt kép zé se a bá bol -
nai õr pa rancs no ki poszt be töl té sé re.”

„Bá bol ná val kap cso lat ban egyéb ként

fon tos meg je gyez ni, - foly tat ja a ko má ro mi
rend õr ka pi tány – „hogy nagy a lá ten cia, va -
gyis jó val több a bûn eset va ló já ban, mint
amen  nyit a sta tisz ti kák mu tat nak. Egyéb -
ként a te rü le tünk höz tar to zó ös  szes bûn cse -
lek mény szá má nak 6,4 szá za lé ka esik er re a
te rü let re. Saj nos itt is meg je lent a ká bí tó -
szer rel va ló vis  sza élés. Azt azon ban meg -
ígér he tem, hogy a dro got fo gyasz tók kal és
ter jesz tõk kel kí mé let le nül el fo gunk bán ni.
En nek a fel szá mo lá sát az egyik el sõd le ges
fel ada tom nak ér zem.”

Nagy At ti la Ist ván

„Reneszánsz év – 2008” rendezvényei az Általános Iskolában

1. A há rom ud var hölgy 6/b: Ko vács Mó -
ni ka, Pat kó No é mi, Pil lér Bíborka

2. Má tyás bo lond jai 6/c: Nagy Ni ko lett,
Fá bi án Dó ra, Herman Leona

3. Má tyás ege rei  6/c: Kiss Ben ce,
Gyécsek Dá ni el, Is te nes Ben ce



Nem ze ti ün ne pün kön,
már ci us 15-én az idén is
meg em lé ke zést tar tot tak
vá ro sunk ban. Az el múlt
évek hez ha son ló an a Sza -
bad idõ köz pont ban vet te
kez de tét a ren dez vény,
ahol a Him nuszt kö ve tõ en
a Cse pe re dõk Nép tánc -

cso port ez út tal a re form -
kor bál ja it idéz ve „Pa lo -
tást” mu ta tott be. A tánc
után dr. Hor váth Klá ra pol -
gár mes ter ün ne pi be szé -
dét hall gat hat ták meg az
egy be gyûl tek. A re form -
kor esz mé i rõl, a ránk ma -
radt „örök ség rõl”, az or -
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szá gunk ban ta pasz tal ha -
tó el len té tek rõl, egyet
nemértésrõl szólt. A be -
széd után az Anonym
Drá ma és Szín ját szó Cso -
port elõ adá sá nak tap sol -
ha tott a szép szá mú kö -
zön ség. A Szó zat hang ja it
kö ve tõ en a Bá bol nán ta -
lál ha tó em lék he lyek nél
ko szo rú kat he lyez tek el
Bá bol na Vá ros Ön kor -
mány za ta, a Bá bol na
Nem ze ti Ménesbirtok Kft.,

az IKR Zrt, a Vö rös ke reszt
Bá bol nai Alap szer ve ze te,
a Bá bol nai Pol gár õr Egye -
sü let, a Bá bol nai Gyer -
mek és If jú sá gi Ön kor -
mány zat, az MSZP Bá bol -
nai Alap szer ve ze te, a FI -
DESZ Bá bol nai Alap szer -
ve ze te, az SZDSZ Bá bol -
nai Alap szer ve ze te, a Bá -
bol nai Pol gá ri Kör, a Rá kó -
czi Szö vet ség Bá bol nai
Szer ve ze te kép vi se lõi.

T. S.

Bábolnai Szociális Gondozási
Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat 

(Bábolna, Ady u. 17. Tel.: 34/368-467)

KLIENSFOGADÁS:
hétfõ: 8-15; 
kedd: 13-15; 
szerda: 8-15;
csüt. 1 3-15; 

péntek 8-12

ebédidõ: 12.30-13 óráig.



A Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mia Szö vet ség éven te a ki emel ke dõ
szak mai mun kát vég zõ tag jai kö zül mes ter sza ká csot avat.

A Ma gyar Sza ká csok Kö ré nek szel le mi utód ja ként 1968.-ban ala -
kult meg a Ma gyar Sza kács és Cuk rász Szö vet ség. Vi lág ver se nye ken el -
ért ered mé nye ik má ig hat nak ha zánk meg íté lé sé ben. A gaz da sá gi kör -
nye zet ben be kö vet ke zett vál to zá sok igé nyel ték, hogy vál lal ja fel a szö -
vet ség a ven dég lá tás tel jes ver ti ku mát, így 1997.-tõl fel vet ték a mai
ne vü ket.

Az ala pí tók szán dé ka sze rint a Szö vet ség a ma gyar gaszt ro nó mia kü -
lön bö zõ szak te rü le te in te vé keny ke dõ ta go kat ko or di nál ja és szak mai
ér dek kép vi se le tü ket lát ja el. A Szö vet ség óv ja az egye te mes és a ma gyar
ven dég lá tás ér té ke it, ne mes ha gyo má nya it, a ven dég lá tás és a gaszt ro -
nó mia al kal ma zott, tu do má nyos, tech ni kai és tech no ló gi ai mód sze re i -
nek to vább fej lesz té sét tá mo gat ja és elõ se gí ti azok al kal ma zá sát a min -
den nap ok szak mai gya kor la tá ban. 

A Szö vet ség, mint a Sza kács egye sü le tek Vi lág szö vet ség ének (Word
Association of Cooks Societies), va la mint az Eu ró pai Ven dég lá tók Szö -
vet sé gé nek (European Catering Association) tag ja, rend sze re sen részt
vesz ezen szer ve ze tek nem zet kö zi kong res  szu sa in, ta nács ko zá sa in és
kép vi se li nem ze ti gaszt ro nó mi án kat.

A mes te ri cím rõl egy pár gon do lat:
Idén Lehóczki Ró ber tet, a Gustaiolo ét te rem üz let ve ze tõ chef jét az a

meg tisz tel te tés ér te, hogy az MNGSZ Ta ta ré gió  ve ze tõ sé ge, szak mai
múlt já ra, ver seny ered mé nye i re, és a gaszt ro nó mi á hoz va ló hozzálására
hi vat koz va fel ter jesz tett a mes te ri cím re. A fel ter jesz tést két tõ le füg -
get len szak em ber aján lá sá val le het meg ten ni. Ez után egy Mes ter bi zott -
ság Var ga Kár oly több szö rös olim pi ai baj nok mes ter sza kács ve ze té sé -
vel ki vá lasz tot ta az idei mes ter je löl te ket. Majd kö vet ke zett egy sze mé -
lyes meg hall ga tás Bu da pes ten a Du na Pa lo ta dísz ter mé ben, ahol egy
21 kér dé ses té tel sor ra kel let vá la szol ni a le he tõ leg jobb tu dá suk sze -
rint. A mes ter je löl tek szá ma min den év ben rend kí vül ma gas vi szont
csak kor lá to zott szám ban ad ha tó a mes te ri cím. A mes ter mun kát a

Culinary Ex po ver se nyén kel let be mu tat ni uk. Fel té te le volt a do bo gós
he lye zés. A mun ká já ért bronz ér met ka pott. 

Vé ge ze tül Var ga Kár oly mes ter sza kács ál tal ös  sze ál lí tott 8 fogásos
me nü sort kel let le fõz ni ük 300 fõ re. A menü nem mindennapi ételeket
tartalmazott, egyaránt szerepeltek halból, kacsából, borjúból külön-
legesen elkészített ételek, desszertek, ízes sajtfalatok és különleges cse-
megék és természetesen minden fogáshoz a hozzá illõ bort kóstolhatták
a megjelentek. (Kár, hogy helyszûke miatt nem tudjuk a menüsort
legalább ízelítõként közreadni.)

Ezúton gratulálunk Lehóczki Róbertnek a kitüntetéséhez.
Valkó Ferenc

Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mia Szö vet ség tagja
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GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

Felezõ csütörtök
április 17-én!

Ízelítõ kínálatunkból: 
Szardiníás felfújt 500,- Ft helyett  250,- Ft

Vaddisznósült, áfonyamártással
és túrófánkkal 1900,- Ft helyett  850,- Ft

Torta csoda palacsintából 
,,Gyöngyi’’ módra 560,- Ft helyett  280,- Ft

A teljes választékunkról érdeklõdjön személyesen
elérhetõségeinken.

A GUSTAIOLO étterem gondoskodik Önrõl.
Hétfõtõl péntekig kétféle, kétfogásos frissen elkészített ebédbõl

választhat mindössze 550,- Ft-ért.

Bábolna területére felár nélkül házhoz szállítjuk. 
A környezõ településekre 30,- Ft-os felárral.

A szokásos étkezési jegyeket is elfogadjuk!

Bábolnai mesterszakácsot avattak

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Razzia egy hónapon át (Komárom-Esztergom megye)
Országos razzia indult az utakon április 1-jétõl. A rendõrség elsõsorban

a sebességhatárok betartását, a biztonsági öv és a gyermekülés használatát,
valamint a teherautók mûszaki állapotát figyeli a következõ egy hónapban.
Az elmúlt hónapok hasonló akcióinak köszönhetõen megyénkben jelen-
tõsen csökkent a halálos közúti balesetek száma. Az idei elsõ negyedévben
7 ilyen eset történt, szemben a tavalyi év hasonló idõszakában
bekövetkezett 11 halálos áldozattal. Csökkenés figyelhetõ meg a súlyos
sérülést okozott közlekedési balesetek számát illetõen is. Míg 2007 elsõ
negyedévében 49 ilyen baleset történt a megyében, addig idén január 1-je
és március 31-e között 41 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset
következett be. A balesetek többségét továbbra is az ittasan vezetõk, a gyor-
shajtók és az elsõbbséget meg nem adók okozzák, bár az általuk okozott
balesetek száma szintén jelentõs csökkenést mutat. Jármûkategória szerint
a legtöbb balesetet a személy- és tehergépkocsit vezetõk idézik elõ, számuk
azonban szintén csökkent tavalyihoz képest.  

FIGYELEM!
2008. április 29-én, kedden, 16 órától

INGYENES PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁST
tart Horváth Tímea pszichológus 

a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Ady u. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2008. április 29-én, kedden 15-17 óráig 
DÍJTALAN JOGI TANÁCSADÁS LESZ

Bábolnai Szociális Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Bábolna, Ady u. 17. .

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A  kitüntetést Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár adja át



Vá ro sunk Sport csar no ka
2002-ben ke rült át adás ra. Az
az óta el telt idõ szük ség sze -
rû vé tet te, hogy a küz dõ tér
vi lá gí tó tes te it el len õriz zék
az eb ben jár tas szak em be -
rek.

Er re elõ ször 2007. au gusz -
tu sá ban tet tek kí sér le tet a
sport csar nok ve ze tõi, ám
meg fe le lõ áll vány hi á nyá ban
ez a ter vük nem va ló sul ha tott
meg.

2008. már ci u sá ban Gom-
bolai Ist ván úr be ru há zott
egy min den igényt ki elé gí tõ,
kön  nyû, alu mí ni um szer ke -
ze tû sze re lõ áll vány ra, mel-
lyel könnye dén el ér he tõ vé
vált a Boretta Bt. szak em be -

rei szá má ra az ös  szes vi lá gí -
tó test.

Az át fo gó el len õr zés ki ter -
jedt a lám pák iz zó i nak át vizs -
gá lá sá ra, a bú rák fel fo ga tá sá -
nak va la mint a lám pa tes tet
vé dõ rá csok el len õr zé sé re.

Az át vizs gá lás nem volt hi á -
ba va ló, hi szen szá mos csa var
és alá tét hi ány zott! Szin te ki -
vé tel nél kül mind egyik csa var
meg szo rí tás ra szo rult.

Ez zel egyi de jû leg a ta valy
au gusz tus ban fel sze relt füg -
göny is tisz tí tás ra ke rült, va la -
mint az is ko lá sok ál tal el hasz -
nált má szókö te lek is ki let tek
cse rél ve. Meg tisz tí tot ták a ko -
sár lab da pa lánk men  nye ze ti
ré szét. A kar za ton ed dig hi á -

nyos vi lá gí tótes tek pót lá sa is
meg tör tént.

A kö vet ke zõ ütem ben a
„Vá ro si Sport csar nok” fel irat

meg vi lá gí tá sa is el ké szült
már ci us 28-ra, így sport csar -
no kunk nap nyug ta után is új -
ra a ré gi dí szé ben pom páz hat.

2008. április 21. oldal
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TE KE - TE KE - TEKE
Ki lenc gyõz tes meccs után olyan ve re -

ség, mel  lyel más hol nyer ni le het.

NB III XVII. for du ló
2008. már ci us 8. Máriakálnok 
Máriakálnok–Bá bol na 3:5 (2348:2369) 
A Bá bol na SE já té ko sai: Böröndi

Zsolt (422 fa, pf.), ifj. Kör men di Im re
(389 fa), Szil ágyi And rás (344 fa), Morvai
Gá bor (388 fa), Ba lom Sán dor (430 fa,
pf.), Barányi Fe renc (396 fa, pf.)

Na gyon ne héz pá lyán, na gyon ne héz
gyõ ze lem. De gyõ ze lem, és ez a lé nyeg.
Na meg a két pont. Ta vas  szal még ve ret -
len a bá bol nai NB III-as te ke csa pat. Sõt
,ha ide ves  szük a két utol só õszi mec  cset,
ak kor nyolc mér kõ zés óta nem ta lál tak
le gyõ zõ re. 

Ez nem sem mi!!! Haj rá Bá bol na!

Tar ta lék Baj nok ság 
2008. már ci us 7. Bá bol na 
Bá bol na “B”–Kun szi get “B” 5:1
A Bá bol na SE „B” csa pa tá nak já té ko -

sai: Sá rai Ta más (345 fa, pf.), Bujáki Jó -
zsef (331 fa), Kör men di Zol tán (350 fa,
pf.), Mo gyo ró si Ba lázs (383 fa, pf.).

NB III XVIII. for du ló 
2008. már ci us 15. Bá bol na 
Bá bol na–Jánossomorja 5:3 
(2421:2406)
A Bá bol na SE já té ko sai: Böröndi

Zsolt (394 fa), ifj. Kör men di Im re (413
fa, pf.), Barányi Fe renc (368 fa), Morvai
Gá bor (414 fa, pf.), Skuba Zol tán (411
fa), Ba lom Sán dor (421 fa, pf.)

Ha zai pá lyán ér té kes két pon tot szer -
zett csa pa tunk a jó já té ko sok ból ál ló
Jánossomorja el len. A mérkõzés is mét iz -
gal mas, for du la tok kal dú sí tott volt. A
gyõ ze lem dup lán is ér té kes, mi vel a ri vá -
lis sop ro ni csa pat ve re sé get szen ve dett. A

ta vas  szal 100%-os csa pa tunk im már 5
pont elõnnyel ve ze ti a táb lá za tot. 

Tar ta lék Baj nok ság 
2008. már ci us 15. Gyõrladamér
Gyõrladamér”B”–Bábolna”B” 4:2 
(1587:1525)
NB III XIX. For du ló
2008. már ci us 29. Úr kút
Úr kút–Bá bol na 6:2 (2569:2460)
A Bá bol na SE já té ko sai: ifj. Kör men di

Im re (424 fa, pf.), Tor ma Jó zsef (404 fa),
Kör men di Zol tán (386 fa), Morvai Gá -
bor (402 fa), Ba lom Sán dor (442 fa, pf.),
Barányi Fe renc (402 fa)

Vé get ért egy szép so ro zat. Ki lenc zsi -
nór ban meg nyert mér kõ zés után szen ve -
dett ve re sé get csa pa tunk. Az Úr kút ban
volt NB.I.-es és oszt rák baj nok ság ban
edzõ dött já té ko sok is pá lyá ra lép tek. En -
nek el le né re já té ko sa ink be csü let tel küz -
döt tek. Ma ez en  nyi re volt elég.

Tor ma Jó zsef

Karbantartási munkálatok a sportcsarnokban

Az egész ség meg õr zé sé nek több -
fé le mód ja is mert ma már. Tud -
nunk kell azon ban, hogy nem ele -
gen dõ egész sé ge sen táp lál koz ni,
mo zog ni, ke rül ni a do hány zást és
az al ko hol fo gyasz tást. Fi gyel nünk
kell egész sé gi ál la po tun kat is, mely -
nek egyik le het sé ges mód ja a szû rõ -
vizs gá lat. A szû rõ vizs gá lat ok kal el -
ke rül he tõ több sú lyos da ga na tos
meg be te ge dés, il let ve ko rán fel is -

mer ve jó ered mén  nyel gyó gyít ha -
tók.

A nép egész ség ügyi cé lú, cél zott
szû rõ vizs gá lat ok nak egyik fon tos
jel lem zõ je, hogy be hí vá son ala pul.
Né hány gon do lat a méh nyak-szû -
rés rõl:

Méh nyak-szû rés:
A méh nyak-rák egyi ke azon be -

teg sé gek nek, ame lyek meg elõz he -
tõ ek, il let ve ko rai stá di um ban fel is -

mer he tõ ek. A kez de ti stá di um ban
fel fe de zett el vál to zás jó esél  lyel ke -
zel he tõ il let ve gyó gyít ha tó.

A méh nyak-rák el ke rü lé se ér de -
ké ben 3 éven ként aján lott a szû rõ -
vizs gá lat a 25-65 éves höl gyek kö ré -
ben. A vizs gá lat so rán a nõ gyógy ász
szak or vos egy na gyí tó (kolposzkóp)
se gít sé gé vel át né zi a méh száj és a
méh nyak fel szí nét, majd egy egy -
sze rû esz köz zel ke ne tet, az az sejt -
min tát vesz a méh száj fel szí né rõl,
va la mint a méh száj azon ré szé bõl,
amely a kolposzkóppal nem lát ha -
tó. A ke ne tet sejt ta ni la bo ra tó ri um -
ba kül dik el, ahol azt mik ro szkóp -
pal meg vizs gál ják.

Ez zel a fáj da lom men tes, né hány
per cig tar tó mód szer rel fel is mer he -
tõk a méh nyak olyan rend el le nes -
sé gei is, amely tü ne te ket és pa na -

szo kat egy ál ta lán nem okoz, ám be -
lõ le – akár sok-sok év vel ké sõbb –
méh nyak-rák ala kul hat na ki.

So kat te he tünk mi ma gunk is
egész sé günk meg õr zé se ér de ké ben,
ezért kér jük Önt, amen  nyi ben meg -
hí vó le ve let kap a szû rõ vizs gá lat ra,
ke res se fel a szû rést vég zõ nõ gyó-
gy ásza ti szak ren de lést.

Te gyen meg en  nyit Ön ma gá ért
és sze ret te i ért!

Amen  nyi ben a méh nyak-szû rés -
sel kap cso lat ban to váb bi in for má ci -
ó kat sze ret ne kap ni, az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In -
té ze té nek mun ka tár sai kész ség gel
áll nak ren del ke zé sük re.

El ér he tõ ség: 06-34/ 311-124
Ta ta bá nya. Er dész út 5-7.

Ismételten aktuálissá válik a Bábolnán élõ, 25-65 éves hölgyeket
érintõ, behíváson alapuló méhnyak-szûrõ vizsgálat. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális
Intézete rendelkezésére álló adatbázis alapján 494 fõt érint a
népegészségügyi célú szûrõvizsgálat. A behívóleveleket bizonyára már
megkapták az érintettek.

Amit a méhnyak-szûrésrõl tudni érdemes



A ta vasz ed di gi mér le ge:
négy mér kõ zés, két dön tet len,
egy ve re ség, egy gyõ ze lem –
ötö dik hely

A nagyigmándi õsz rõl ta -
vasz ra ha lasz tott gyõz tes mér -
kõ zést kö ve tõ en a BSE fo cis tái
a sor so lás sze szé lyé nek kö -
szön he tõ en há rom egy mást
kö ve tõ ide gen be li ta lál ko zót
ját szot tak. 

El sõ ként Esz ter gom ba lá to -
gat tak. Az el len fél az õszi ke -
ret hez ké pest je len tõ sen meg -
erõ söd ve lé pett pá lyá ra –
szem ben a mi csa pa tunk kal,
mely nek csa tár so ra még min -
dig meg le he tõ sen fog hí jas volt
-, ami meg lát szott a mér kõ zés
ké pén is. Sze ren csé re a bá bol -
nai vé de lem ki tû nõ en áll ta a
sa rat. Ez út tal Joós Gá bor ka -
pus szen zá ci ó san vé dett, Ró -
zsa he gyi Ta más pe dig a vé de -
lem ten ge lyé ben há rom al ka -
lom mal is kri ti kus hely zet ben
tu dott há rí ta ni. Így a vég ered -
mény ESZTERGOM–BÁ-
BOLNA 0:0.

A kö vet ke zõ mér kõ zést
Környén ját szot ták le gé nye ink.
A lis ta ve ze tõ és baj nok ság ra
esé lyes gár da sor ra arat ja gyõ -
zel me it, de Sza bó At ti la edzõ
sze rint vé gig par ti ban vol tunk
a környeiekkel. Az el sõ gólt 75
perc el tel té vel kap tuk, a nyolc -
va na dik perc kör nyé kén pe dig
mi rúg hat tunk vol na ti zen -
egyest, de a já ték ve ze tõ más -
ként gon dol ta a tör tén te ket.
Vi szont egy kis „túl óra” kap -
csán a ki lenc ven har ma dik
perc ben meg kap tuk má so dik

gó lun kat, ami kor már min dent
egy lap ra fel té ve meg pró bál -
tunk tá mad ni. A BSE edzõ je
sze rint a dön tet len re á li sabb
vég ered mény lett vol na.
KÖRNYE–BÁBOLNA 2:0.

Har ma dik ide gen be li mér -
kõ zé sén Zsámbékra lá to ga tott
együt te sünk. Ez a csa pat a ta -
bel la he te dik he lyé nek kör nyé -
kén ta nyá zik ál ta lá ban, és Sza -
bó At ti la sze rint re me kül ját -
sza nak. Ez út tal rend kí vül szer -
ve zett és jó já ték kal si ke rült
fel ven ni a ha zai csa pat el len a
küz del met, sõt, az el sõ fél idõ
hu sza dik per ce tá jé kán még
egy sza bá lyos gólt is el vet tek
tõ lünk. A het ve ne dik perc ben
az tán tény leg si ke rült ve ze tést
sze rez nünk ide gen ben, vi szont
a kö zép kez dés bõl mind járt
meg kap tuk a vá lasz gólt. Több
le he tõ sé günk is volt a gól lö vés -
re, és ahogy a Bá bol na edzõ je
fo gal ma zott, ide gen be li gyõ -
zel met sza lasz tot tunk el.
ZSÁMBÉK–BÁBOLNA 1:1.

Az tán vég re ha zai pá lya, és
rá adá sul ki csit gyen gébb el len -
fél, Tát. Az el sõ fél idõ né mi -
képp ki egyen lí tett küz del met
ho zott, já té ko sa ink ne he zen
ta lál ták meg a gól lö vés hez ve -
ze tõ utat. Vi szont is mét ki tû -
nõ en vé de kez tünk, ami nek kö -
szön he tõ en las san ként fo gyott
a tátiak ere je. Sza bó At ti la
edzõ ször nyû ség nek ti tu lál ta
az el sõ negy ven per cet, csu pán
az utol só öt perc ben si ke rült
gól hely ze te ket ki ala kí ta ni,
mely nek az tán meg is lett az
ered mé nye. A szü net re 2 : 0-s

elõn  nyel me het tek pi hen ni já -
té ko sa ink. A má so dik fél idõ -
ben az tán si ke rült ma gunk hoz
ra gad ni a kez de mé nye zést, így
szin te vé gig tá mad tuk a má so -
dik negy ven öt per cet. Az el len -
fél ta lán két ve szé lyes hely ze -
tet tu dott ki ala kí ta ni ka punk

elõtt, de vé del münk is mét jól
áll ta a sa rat. Vég re gól lal mu -
tat ko zott be Ollé Ist ván – és
mind járt ket tõ vel -, aki vel
szem ben na gyok az el vá rá sok.
Fon tos, és ta lán kö te le zõ gyõ -
ze lem volt. BÁBOLNA–TÁT
4:0.

Kézilabda megyei bajnokság: tavaszi két forduló után
Lapzártánkig két fordulót bonyolítottak le a

megyei elsõ osztályú nõi kézilabda bajnokságban.
Március 16-án lányaink mindjárt a mezõny leg-
erõsebb csapatát, a tatabányai Vulkánt fogadták a
bábolnai sportcsarnokban, akik évrõl-évre nyerik a
bajnokságot.

Csapatunk külön készült erre a mérkõzésre, a
lányok hazai pályán, hazai közönség elõtt nagyon
szerettek volna gyõzni. Sajnos meglehetõsen
rosszul kezdõdött számunkra a találkozó. Az elsõ
félidõ elején vagy 10-15 percig képtelenek voltunk
gólt lõni. Talán a túl nagy akarás vált egy kicsit gör-
csössé, de az is igaz, hogy ellenfelünk sem ontotta
a gólokat. Jól védekeztünk, támadásainkat pedig

elpuskáztuk. A második félidõt … hátránnyal
kezdtük. Ez a játékrész már jobban sikerült,
felzárkóztunk, gólokat lõttünk, és a mérkõzés
végéig fej-fej mellett haladt a két csapat. Aztán jöt-
tek a játékvezetõk, akik mindent megtettek azért,
hogy a tatabányaiak megnyerjék ezt a meccset.
Persze ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezen múlt
az egy gólos minimális vereség – gondoljunk az
elsõ félidõ eleji gólképtelenségre -, mindenesetre
túl feltûnõ volt az utolsó néhány percbéli
„mûködésük”.

Bábolna SE –Vulkán (Tatabánya) 17:18 
Március 29-én Tatára látogatott együttesünk. A

mérkõzés jól kezdõdött számunkra, hiszen hamar

három gólos elõnyre tettünk szert. Sajnos azonban
a kitûnõ védekezés ellenére nem játszott jól csa-
patunk. A sok labdaszerzést a pontatlan indítások,
illetve a ziccerek kihasználatlansága miatt nem
követte annyi gól, amennyi elég lett volna az
üdvösséghez. A szünetre így is három gólos vezetés
tudatában mehettek pihenni lányaink. A második
félidõ elején aztán sikerült elhúznunk öt góllal, de
a játékrész második felében a sok pontatlanság, a
gólszegény támadások miatt nem tudtuk tartani
elõnyünket. A mérkõzés vége elõtt öt perccel már a
tataiak vezettek egy góllal, majd sikerült kiegyen-
lítenünk, a hajrát azonban az ellenfél zárta jobban.
Tata –Bábolna 21:20
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Megyei I. Osztályú Labdarúgó-bajnokság
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A cím ben sze rep lõ el ne ve zés sel
ren dez tek te rem fo ci tor nát sport -
csar no kunk ban már ci us 22-én óvo -
dás ko rú lab da rú gó pa lán ták szá má -
ra. A szer ve zõk négy csa pa tot hív tak
meg az ese mény re: Ász ár, Kis bér,
Súr és Bá bol na te le pü lé sek együt te -
se it. 

Az öt let, mint ahogy azt már meg -
szok hat tuk, ez út tal is Szil ágyi Ág nes
fe jé bõl pat tant ki. A kö zel gõ hús vét
kap csán ar ra gon dolt, hogy a gyer -
me kek, a szü lõk és a lab da rú gást
ked ve lõ kö zön ség szá má ra egy kel -
le mes, spor tos, szó ra koz ta tó dél -
elõt töt szer vez zen. A lá tot tak alap ján
ez ki tû nõ en si ke rült, és ami kü lö -
nö sen ked ves volt Ági szá má ra, hogy
ez út tal a vi dék rõl ér ke zett csa pa tok
kí sé rõi mel lett sok bá bol nai szü lõ,
nagy szü lõ és ér dek lõ dõ vet te bir tok -

ba a sport csar nok né zõ te rét. A küz -
dõ té ren az ap ró sá gok ker get ték a
lab dát egyik ka pu tól a má si kig, és
ta lán még az sem volt fon tos, hogy
ki lö vi a gó lo kat. Egy-egy ve re ség
kap csán né ha lát szott né mi ke ser -
gés a gyer mek ar co kon, a gyõ zel me -
ket vi szont ki tö rõ öröm mel él ték
meg a kis fo cis ták. 

Nagy Lász ló a bá bol nai „ovi fo ci -
sok” edzõ je rend kí vül örült a fo ci -
tor ná nak, hi szen te le pü lé sün kön
ta valy szep tem ber óta fo lyik az óvo -
dá sok ilyen irá nyú kép zé se. 2007.
de cem be ré ben már ren dez tek egy
tor nát „Mi ku lás Ku pa” el ne ve zés -
sel, ahol még na gyon kez det le ges
volt a bá bol nai csa pat sze rep lé se.
Mos tan ra vi szont a szak ve ze tõ sze -
rint so kat fej lõd tek ta nít vá nyai,
mely meg lát szott az ered mé nye ken,

a lel ke se dé sen, és a já té kon is. A
ren dez vény el ma rad ha tat lan mo -
men tu ma a tom bo la. A sor so lá son
sok-sok aján dé kot nyer het tek a sze -
ren csé sek. Ami a leg fon to sabb: a be -

vé tel ös  sze gét az után pót lás ko rú lab -
da rú gók tá mo ga tá sá ra for dít hat ják a
szer ve zõk. 
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A már ci us 22-ei szom ba ti nap
sport csar no kunk szá má ra tel jes
üzem ben telt. Dél elõtt óvo dás fo cis -
ták rúg ták a bõrt, dél után pe dig –
egé szen es te ki len cig – a ké zi lab dáé
volt a fõ sze rep. Im már ne gye dik al ka -
lom mal ren dez ték meg a Mátray-Ház
Ku pa nõi ké zi lab da-tor nát, ez út tal is
négy csa pat rész vé te lé vel. A BSE
együt te sén kí vül a szer ve zõk meg hív -
ták a Lá bat lan, a Pan non hal ma és Ta -
ta bá nya (TSC – NB II. – ifi) csa pa tát. 

Az el sõ mér kõ zés kez dõ do bá sát a
ha gyo má nyok hoz hí ven most is dr.
Mátray Ár pád, a ren dez vény fõ tá mo -
ga tó ja vé gez te el. A köz is mert bá bol -
nai ál lat or vos la punk szá má ra el -
mond ta: több oka is van an nak, hogy
pont a ké zi lab dát tá mo gat ják a bá bol -
nai sport élet ben. El me sél te, hogy a
do log na gyon ér de ke sen kez dõ dött. A
ké zi lab dá sok kö zül né há nyan fe le sé -

ge, Mátray Mag dol na csip ke is ko lá já -
nak nö ven dé kei vol tak. A csip ké zés
köz be ni be szél ge té sek so rán ke rült
szó ba, hogy te le pü lé sünk ké zi lab da
szak osz tá lya bi zony rá szo rul né mi tá -
mo ga tás ra. Mi u tán dr. Mátray Ár pád
és fe le sé ge is ak tí van ûz ték e sport -
ágat haj da ná ban, ezért a sza va kat tet -
tek kö vet ték. Elõ ször úgy ne ve zett tá -
mo ga tói je gye ket vál tot tak, majd ami -
kor a Mátray-Ház Kft. olyan anya gi
hely zet be ke rült, ko mo lyabb tá mo ga -
tás ban kezd tek gon dol kod ni, s en nek
ered mé nye kép pen jött lét re az omi -
nó zus ké zi lab da-tor na. 

A BSE ké zi lab da-szak osz tály edzõ -
je, Sza bó Fe renc sze rint az idei tor na
lé nye ge sen ki egyen sú lyo zot tabb küz -
del me ket ho zott, mint a ko ráb bi ak.
Arány lag egy for ma ké pes sé gû csa pa -
to kat hív tak meg, bár a ta ta bá nyai fi -
a tal gár da va la me lyest ki emel ke dett a

me zõny bõl – ró luk tud ni kell, hogy az
NB II-ben sze rep lõ Ta ta bá nya SC ifi-
csa pa ta. A ren de zés idõ pont já val egy
ki csit meg csúsz tak ugyan, hi szen
még a baj nok ság meg kez dé se elõtt
sze ret ték vol na le bo nyo lí ta ni a ku pát,
de így is hasz nos al ka lom volt a me -
gye töb bi csa pa ta el le ni fel ké szü lés -
hez. A BSE ké zi lab dá zói kö zött új já té -
kost fe dez het tünk fel, aki rõl Sza bó
Fe renc el mond ta: Nagy Ra mó ná nak
hív ják, nagyszentjánosi, és két nõ vé re
már ná lunk ját szik. Még nem szo kott
ös  sze a csa pat tal, de így is re me kül
sze re pelt a tor nán. 

Sza bó Fe renc edzõ ez úton sze ret né
ki fe jez ni kö szö ne tét dr. Mátray Ár pád -
nak és fe le sé gé nek Mátray Mag dol ná -
nak, hogy im már ne gye dik al ka lom -
mal tá mo gat ták a ké zi lab da ku pát, va -
la mint Popovics György úr nak, aki egy
olyan lab dát aján dé ko zott a szak osz -

tály nak, mely szep tem ber tõl lesz for -
ga lom ban, és a kö vet ke zõ fel irat van
raj ta: „a fény se bes sé ge”.

ERED MÉ NYEK:
Pan non hal ma–Bá bol na 15:16
Tatabánya–Lábatlan 26:12
Pan non hal ma–Ta ta bá nya 15:22
Bábolna–Lábatlan 27:17
Pannonhalma–Lábatlan 18:16
Bá bol na–Ta ta bá nya 17:23

Vég ered mény:
1. Ta ta bá nya
2. Bá bol na
3. Pan non hal ma
4. Lá bat lan

Gól ki rály nõ:
Hor váth And rea (Bá bol na)
Leg jobb ka pus: 
Szalontai Ad ri enn (Ta ta bá nya)

Nyusziváró Ovis Kupa
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A 2. helyezést elért hazai csapat A bábolnai csapat támadásban

KÉZILABDA:

MÁTRAY-HÁZ NÕI KÉZILABDA-TORNA

(Fofytatása a következõ oldalon.)

A bábolnai csapat edzõjükkel, Nagy Lászlóval

A kezdõ dobást a hagyományokhoz
híven dr. Mátray Árpád 

végezte el.
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Ter mé sze te sen min den ki iz ga tot -
tan vár ta az ered mény hir de tést,
mely nek so rán a csa pa tok he lye zé -
se i ért já ró ku pák és ér mek mel lett
kü lön dí jaz ták a leg jobb ka pust

(Sógorka Pat rik Súrról), a leg tech -
ni ká sabb já té kost (Bors Ba lázs Bá -
bol ná ról) és a gól ki rályt (Zsédely
Ben ce Kis bér rõl).

Az ered mény hir de tést kö ve tõ en
meg le pe tés vár ta a gyer me ke ket.
Hús vé ti han gu la tot idéz ve a bát rabb

fo cis ták lo cso ló ver se ket mond tak,
majd ren ge teg csokinyuszi és csokito-
jás ér ke zett a küz dõ tér re. A han gu lat
ak kor há gott iga zán te tõ fok ára, mi kor
a szer ve zõk va ló di élõ nyu la kat hoz -
tak a sport csar nok ba, per sze ki zá ró -
lag si mo ga tás cél já ból.

Leg jobb Ka pus: Sógorka Pat rik
(Súr)

Leg tech ni ká sabb já té kos: (a dí jat
Súr pol gár mes te re, Sógorka Mik lós
aján lot ta fel) Bors Ba lázs (Bá bol na)

Gól ki rály: Zsédely Ben ce (Kis bér)

HE LYE ZÉ SEK:
1. Kis bér; 2. Bá bol na; 3. Súr; 4. Ász ár

ERED MÉ NYEK:
Kis bér–Bá bol na 3:0
Ász ár–Súr 2:2
Kis bér–Ász ár 5:0
Bá bol na – Súr 1:1
Kis bér–Súr 6:0
Bá bol na–Ász ár 1:0
Ren dez vény tá mo ga tói vol tak:
Fõ nix Vi rág bolt, Bá bol na
Gombolai Ist ván, Bá bol na
Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta
Ba ra nyai Mag dol na, Bá bol na
Cseh Lász ló, Bá bol na
Ko vács And rás, Bá bol na, Mó ra u.
Ár va rázs bolt, Bá bol na
To jás vá lo ga tó, Bá bol na
Var ga Ferenc-Gazdabolt, Bá bol na
Man na Disz kont, Bá bol na
Popovics György, Bá bol na
Kiss And rás zöld sé ges, Bá bol na
Sógorka Mik lós, Súr
Tóthné Ka ti cuk rász da, Bá bol na
Vá ro si Óvo da és böl csõ de, Bá bol na
Slánicz Bé la, Bá bol na
Sárkányné Ge ren csér Hen ri et ta, 

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
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A gólkirályi címet
Zsédely Bence (Kisbér) nyerte el

A 3. helyért járó serleget a súriak
vihették haza

A végsõ gyõzelmet Kisbér
szerezte meg

A legjobb kapusnak járó serleget 
Sógorka Patrik (Súr) vihette haza

A legtechnikásabb játékos
különdíjban is részesült

A 4. helyezést Ászár csapata
érte el. 

A 2. helyet Bábolna csapata
harcolta ki

A legtechnikásabb játékos
Bors Balázs (Bábolna) lett

(Fofytatás az elõzõ oldalról.)


