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Hajnaltájban napra vártam,
hûs harmatban térdig jártam,
szellõ szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.
Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,
pohárkába gyûjtögettem,
nefelejcset beletettem.
Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,
egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sûrû könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta: 
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!”
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.
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Má jus el sõ va sár nap ja az édes anyák ün ne pe. Ez út tal Fa ze kas
An na egyik ver sé vel sze ret nénk kö szön te ni õket, meg kö szön ve azt a
sok le mon dást, ön zet len sé get, ag gó dá su kat, a si mo ga tó sza va i kat, a
fel té tel nél kü li sze re te tü ket, amel  lyel gon dos kod tak ró lunk.

Bábolnai majális
Képes beszámoló a 20. oldalon.
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Áp ri lis 7-én sa já tos elõ adást tar tott a
Bá bol nai Vá ro si Könyv tár ban Dr. Bol di -
zsár Il di kó me se ku ta tó, me se te ra pe u ta.
Dr. Bol di zsár Il di kó az EL TE Böl csé szet tu -
do má nyi Ka rán vég zett esztétika-magyar-
népmûvelõdés sza kon. Dip lo ma mun ká ját
nép-és mû me sék ös  sze ha son lí tó elem zé -
sé bõl ír ta. 1998-ban el nyer te a nép rajz tu -
do má nyok kan di dá tu si fo ko za tát. Két sa -
ját me se köny vet írt, a sa ját ján kí vül pe dig,
ös  sze sen 14 me se köny vet ál lí tott ös  sze és
ren de zett saj tó alá. A ne ves te ra pe u ta ol -
va só köny vet is írt az ál ta lá nos is ko la 2., 3.,

és 4. osz tá lyos ta nu lói szá má ra. Me se te ra -
pe u ta ként 1996 óta dol go zik. Dr. Bol di -
zsár Il di kót elõ adá sa elõtt si ke rült egy rö -
vid in ter jú ra ma rasz tal nunk és a nem
min den na pi mun ka mód sze ré rõl kér dez -
nünk.

„A me se te rá pi át ös  sze le het köt ni a
pszi cho te rá pia kü lön bö zõ ága i val, hi -
szen a hang súly itt is a sa ját ma gunk ra
vo nat koz ta tott kér dés fel te vé sen van.
Mit ron tot tam el? Mi ért va gyok bol dog -
ta lan? Mi ért ala kult úgy az éle tem,
ahogy ala kult?” – kez di Dr. Bol di zsár Il -

di kó. „A me se te rá pia azon ban an  nyi -
ban kü lön bö zik a töb bi te rá pi á tól, hogy
itt nem ana lí zis sel, ha nem a me sék se -
gít sé gé vel pró bá lunk meg se gí te ni.”

Dr. Bol di zsár Il di kó hang sú lyoz za, úgy
gon dol ja, hogy nincs az élet nek olyan szi -
tu á ci ó ja, amely nek ne len ne egy me sék -
ben fel lel he tõ pár ja.

„Az élet ben el szen ve dett egyen súly -
vesz té se ket, úgy ke ze lem, hogy a szen ve dõ
alanyt an nak hely ze tét, és a me sét egy -
más ra is mer te tem. Azt gon do lom, hogy
ilyen kor a sze mély és a me se ös  sze kap cso -
ló dá sa, gyors és ha té kony ered ményt tud
hozni.”- foly tat ja a me se te ra pe u ta. – „Az
én pa ci en se im 16 és 60 év kö zöt ti fér fi ak
és nõk. Ami kor me se te rá pi á val kezd tem
fog lal koz ni, ak kor elõ ször gye re kek nek
me sél tem gyer mek kór há zak ban, azon ban
na gyon ha mar rá jöt tem, hogy a prob lé -
más gye re kek mö gött ál ta lá ban prob lé más
szü lõk és fel nõt tek áll nak, va gyis ha csak
a gye re ket ke ze lem, nem fo gok ered mé -
nye ket el ér ni. Na gyon fon tos az is, hogy
fel dol goz zuk a gyer mek kap cso lat rend sze -
rét és harmónikus vi szonyt ala kít sunk ki a
fe lek kö zött. Egyéb ként tu do má nyo san bi -
zo nyí tott tény, hogy azok a gye re kek, akik
me sé ken nõ nek fel, sok kal kön  nyeb ben
bol do gul nak az élet ben, nem ijed nek meg

a vá rat lan szi tu á ci ók tól, fel ada tok tól. En -
nek az-az oka, hogy a me sé vel fel nö võ
gyer me kek, nem csak is me ret el mé le ti ne -
ve lés ben ré sze sül nek, va gyis nem csak az
in tel li gen ci át fej lesz tik, ha nem az ér zel mi
in tel li gen cia fej lõ dé sé re is nagy ener gi át
for dí ta nak.”

Dr. Bol di zsár Il di kó azt vall ja, hogy egy
szü lõ ak kor tesz jót a gyer me ké vel, ha
meg is mer te ti ve le az õsi for rá so kat, va gyis
az õsi ma gyar, vagy más kul tú rák ból szár -
ma zó me sé ket, tör té ne te ket. No de hogy
fo lyik a te rá pia egé szen pon to san?

„Ha va la ki hoz zám for dul a prob lé má -
i val, ami egé szen sok fé le le het, mond juk
ha lál fé lel me van, nem tud ja mû köd tet ni a
pár kap cso la tát, vagy épp nem ta lált ma -
gá nak egy meg fe le lõ élet utat, ak kor ezek
az em be rek hoz nak ma guk kal egy me sét.
Egy me sét, ami a ked ven cük volt gyer mek -
ko ruk ban. Ek kor jö vök én, ré szük rõl meg
a meg döb be nés, hogy a gyer mek ko ruk ban
oly an  nyi ra ked velt me se ana lóg ként hat,
va gyis meg van ben ne min den, ami visz  -
sza fe lé te kint ve buk ta tó volt a sa ját éle té -
ben. A me se se gít sé gé vel pe dig, meg tud ja
ta lál ni, hogy hol té vedt el, hogy hol ron tot -
ta el, de nem csak ezt, ha nem a ki utat is
ab ból a sö tét er dõ bõl, vagy  ká tyú ból mi -
ben ab ban a pil la nat ban van.

int.: Han tos Pé ter
ös  sze ál lí tot ta: 

Nagy At ti la Ist ván

Áp ri lis 23-án Szent Fló ri án nap ja al kal -
má ból dr. Hor váth Klá ra, Bá bol na pol gár -
mes te re az ön kor mány zat nagy ter mé ben
kö szön töt te a he lyi rend õrö ket, pol gár õrö ket
és az ön kén tes tûz ol tó egye sü let tag ja it. A
ren dez vé nyen tisz te le tét tet te Ko má rom
rend õr fõ ka pi tá nya dr. Forrai Zsolt rend õr
al ez re des, Ko csis Jó zsef rend õr szá za dos, a
ko má ro mi köz le ke dé si osz tály ve ze tõ je, és
Hor váth Ist ván rend õr szá za dos is. A ren dez -
vé nyen szin tén je len vol tak az új ból mû kö -
dés be lé pett bá bol nai rend õr õrs tag jai is,
élü kön az õrs új pa rancs no ká val, Szloboda
Im re rend õr szá za dos sal. 

Az ese ményt dr. Hor váth Klá ra pol gár -
mes ter kö szön tõ je nyi tot ta, amely ben ki -
emel te, hogy im má ron tíz esz ten de je mû kö -
dik vá ro sunk ban pol gár õr ség, a he lyi ön -
kén tes tûz ol tó egye sü let pe dig új ve ze tõ vel

az élén mun ká ra kész. Dr. Hor váth Klá ra kü -
lön üd vö zöl te a Bá bol nai rend õr õrs új ra in -
du lá sát is. A kö szön tõ után el is me rés ben ré -
sze sí tet ték Vas vá ri Fe ren cet az ön kén tes tûz -
ol tó egye sü let tag ját, és Kiss La jost, a Bá bol -
nai Pol gár õr Egye sü let tag ját. Mi vel a bá bol -
nai rend õr õrs a ko ráb bi pa rancs nok nyug dí -
ja zá sa után egy ide ig nem mûködöttk, így et -
tõl a he lyi szer ve zet tõl sen kit sem ter jesz tet -
tek fel el is me rés re. Bá bol na Vá ros Ön kor -
mány za ta azon ban úgy gon dol ta, hogy a he -
lyi rend õr õrs mun ká ját szá mí tó gép-asz ta lok
és hoz zá juk tar to zó szé kek aján dé ko zá sá val
se gí ti. Dr. Hor váth Klá ra szin tén kö szö ne tet
mon dott a kör nyé ken mû kö dõ pol gár õr
egye sü le tek tag ja i nak is, akik szám ta lan szor
vet tek részt a na gyobb vo lu me nû bá bol nai
ren dez vé nyek si ke res és biz ton sá gos le bo -
nyo lí tá sá ban. Nagy At ti la Ist ván
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Meseterápia inkább felnõtteknek



A ta valy már ci us ban el kez -
dett ze nés bor-est so ro zat áp ri -
lis 12-én es te foly ta tó dott Ba -
las si egyik szép vers so rá nak
mot tó ul vá lasz tá sá val: ,,Igyunk,
lak junk egy más sal ví gan, sze re -
tet bõl.” A ze ne és a bor kö zös -
ség te rem tõ ere jét ta pasz tal hat -
ták meg a részt ve võk úgy a kö -
zön ség so ra i ban mint fel lé põ
mû vé szek ként, ven dé gek ként.

A borest kon cert tel kez dõ -
dött, ami be mu tat ta a jazz fej lõ -
dé sét kez de tek tõl nap ja in kig, a
mû fajt amúgy nem hall ga tók ré -
szé re is él vez he tõ da lok kal és
kön  nyed stí lus ban. Sá rik Pé ter
zon go ris ta és Máthé Lász ló bõ -
gõs-bas  szus gi tá ros mel lett do -
bolt a ki vé te les te het sé gû 10
éves révkomáromi Hodek Dá -
vid, meg le pe tés ként Ju hász Il di -
kó elõ adó mû vész éne kelt. Az
elõ adók köz vet len stí lu sa, vi -
dám egy más ra han go ló dá suk
iga zi öröm ze nét va rá zsolt a pó -
di um ra, mely szin te el mos ta a
ha tá ro kat a ze né szek és a hall -
ga tók kö zött. A tíz éves do bost
néz ve és hall gat va töb bek ben
fel me rült, ho gyan le het sé ges,
hogy egy gye rek olyan kön  nyed -
ség gel és át élés sel ze nél együtt
a ma gyar jazz élet leg na gyobb

elõ adó mû vé sze i vel, ami szin te
már hi he tet len. A vá laszt hi tük
sze rint so kan sok fé le kép pen
pró bál ták meg ad ni, de a lé nyeg
egy sze rû: Hodek Dá vid ma ga a
cso da.

A kon cert tel együtt, majd a
va cso ra alatt Bott Fri gyes fel vi -
dé ki bo rász mu tat ko zott be, s
aján lot ta ki vá ló bo ra it az azok -
hoz ki vá lasz tott étel sor mel lé.
Je len leg 5 hek tár szõ lõ te rü le tet
mû vel nek a muzslai hegy te te -
jén (Pár kány hoz kö zel) 230 m
ma gas ság ban. Ez a bor vi dé kes
táj a Ga ram és a Du na ál tal be -
zárt há rom szög föld raj zi kö zép -
pont já ban fek võ muzslai dom -
bok dé li lan ká in ta lál ha tó, s
egy ben ez a Fel vi dék leg me le -
gebb ég haj la tú ré sze, a mi nõ sé -
gi bor szõ lõ szá má ra ked ve zõ
mik ro klí má val. Tö re ked nek a
ter mõ hely egye di sé gé nek meg -
õr zé sé re, ezért a szõ lõt ko moly
ho zam kor lá to zás sal, a bort pe -
dig ada lék anya gok, en zi mek és
élesz tõk hoz zá adá sa he lyett ter -
mé szet hû mó don, nagy hit tel
ké szí tik. A nagy sze rû bo rok
mel lett íze lí tõt kap hat tunk a
fel vi dé ki és anya or szá gi ma -
gyar ság kö zös ér té ke i bõl, gon -
do la ta i ból is.

Dr. Novadovszky Nóra

2008. május 3. oldal

Zenés borest az Ötösfogat étterem nagytermében

BÁBOLNAI FÓRUM

Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (I. rész)

MI LYEN VOLT A PUSZ TA?
Ez év vé gén de cem ber 5-én lesz 50 éve

an nak, hogy Bábolnapusztából – mely köz -
igaz ga tá si lag a szom szé dos Bana köz ség hez
tar to zott – önál ló köz igaz ga tá si egy ség va -
gyis köz ség lett. Írá sunk ban az ez zel kap -
cso la tos kö rül mé nyek rõl és az ide kap cso ló -
dó né hány ér de ke sebb ese mény rõl szó lunk.
Úgy gon dol juk, ta lán nem árt, ha en nek az
50 év nek né hány jel leg ze tes ese mé nyé re
vis  sza té rünk. An nál is in kább kel le ne ezt
ten nünk, mert a mai fi a ta lok nagy ré sze bi -
zony nem tud ja, hogy hon nét in dul tunk el,
csu pán azt tud ja, hogy ho va ér kez tünk, és
hogy a mai Bá bol nán jó lak ni és jó él ni.

Most néz zük meg, hogy Bá bol na mint te -
le pü lés mi lyen volt? Hogy né zett ki? Bá bol -
na 1958-ban és az azt meg elõ zõ idõk ben
pusz ta volt. Nem csak a ne vé ben de a va ló -
ság ban is. La kói túl súly ban nincs te len cse -
lé dek vol tak. Ma gyar or szá got a há bo rú
elõt ti idõk ben úgy em le get ték, mint a ,,3
mil lió kol dus or szá ga’’. A 3 mil lió kol dus
túl nyo mó több sé gét a nagy bir tok okon szol -
gá ló nincs te len cse lé dek ad ták. Bá bol na is
nagy bir tok volt. Igaz, hogy nem ma gán bir -
tok, ha nem ál la mi, a cse lé dek azon ban itt is

cse lé dek vol tak. Ugyan azon el szo mo rí tó
kö rül mé nyek kö zött, mint a ma gán bir tok o-
kon. Egyéb ként nagy írónk, Il  lyés Gyu la a
,,Puszták né pe’’ cí mû köny vé ben hû en le ír -
ja az ak ko ri cse léd so r so kat.

De most ma rad junk Bá bol ná nál. Az ak -
kor lé te zõ Bá bol na a köz pon ti te le pü lés bõl
és a hoz zá kap cso ló dó ma jo rok ból állt. La -
kó i nak szá ma 1600 fõ kö rül moz gott. Egy -
szó val na gyobb volt mint né hány ak kor lé -
te zõ köz ség (pl. Kisigmánd, Csép, Bana). A
la ko sok nagy ré sze a köz pon ti te le pü lé sen
la kott és dol go zott, de a ma jo rok ban is je -
len tõs szá mú em ber élt. Az elég gé nagy te -
rü le ten fek võ köz pon ti te le pü lé sen ut cák
nem vol tak. Nem is kel let tek. Ugyan is a
nagy bir tok szer ke ze te ezt nem tet te szük -
ség sze rû vé. A cse lé dek ál la mi la kás ban lak -
tak ezek pe dig nem ut ca sze rû en, ha nem a
mun ka hely hez kö zel, mû he lyek vagy is tál -
lók kö ze lé be épül tek. En nek alap ján volt
Bá bol nán iparosház, ma lom ház,
tehenesház, ko csis ház stb. A te le pü lést egy
nagy szé les ko csi út szel te ke resz tül a Ka szi -
nó tól a 32-es ökör is tál ló ig. Er rõl a szé les,
po ros, sok szor sá ros ko csi út ról vol tak az el -
ága zá sok a kü lön bö zõ mun ka he lyek re. Ezt

ter mé sze te sen a la ko sok is igény be ve het -
ték. Egyéb ként a la kás kö rül mé nyek a köz -
pont ban is, de kü lö nö sen a ma jo rok ban el -
szo mo rí tó ak vol tak. Az egy csa lád nak já ró
la kás az szo ba-kony ha, kam ra és pad lás ból
állt. A für dõ szo bát a cse léd em ber nem is -
mer te. Egyéb ként Bá bol nán a köz pon ti te -
le pü lé sen köz in téz mé nyek is lé tez tek. Bolt
temp lom, is ko la, or vo si ren de lõ, pos ta és
bolt is. Ezek az in téz mé nyek a ma jo rok ban
la kók szá má ra is ren del ke zés re áll tak.

1948-ban Bá bol na hely ze te ren de zõ dött.
Nem ze ti Vál la lat lett. Ez óri á si és ked ve zõ
vál to zást ho zott az itt dol go zók éle té ben.
Most már nem cse lé dek, ha nem ál la mi al -
kal ma zot tak let tek, mun ka idõ vel, ha vi fi ze -
tés sel és nyug díj jal, Mind ezek ed dig a cse -
léd em be rek szá má ra is me ret len fo gal mak
vol tak. El kez dõ dött a la ká sok fel újí tá sa is.
Ahol nem volt vil lany, pl. a ma jo rok ban, ott
be ve zet ték.

Eb ben az új, sza ba dabb lég kör ben is mét
fel ve tõ dött a ré gi óhaj és kí ván ság. Hogy ha
le het, sza kad junk el Banától és le gyünk
önál ló ak!

Sza kács Fe renc



A bá bol nai ön kor mány za ti ülé -
sen ez út tal ös  sze sen 16 na pi ren di
pon tot tár gyal tak vá ro sunk kép vi -
se lõi. 

Az el sõ na pi ren di pont ban a
Re gi o ná lis Víz mû Tár sa sá gok ál -
la mi rész vény há nya dá nak té rí -
tés nél kü li ön kor mány za ti tu laj -
don ba adá sá val kap cso lat ban
tar tott elõ adást Láz ár Mó zes a
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Köz gyû lés tag ja. Az elõ adás ban
meg fo gal ma zott kez de mé nye -
zés sel kap cso lat ban a bá bol nai
kép vi se lõk a má jus ban ese dé kes
ön kor mány za ti ülé sen kí ván nak
vé le ményt for mál ni.

A má so dik 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 har ma dik na pi ren di pont ban
a kép vi se lõ- tes tü let tag jai a 2007.
évi költ ség ve té si ren de le tet mó do -
sí tot ták.

A ne gye dik na pi ren di pont ban
el fo gad ták a kép vi se lõk a 2007.
év re vo nat ko zó költ ség ve tést. A
költ ség ve tést el len õr zõ könyv vizs -
gá ló az ülé sen el mond ta, hogy
min dent ma ra dék ta la nul rend -
ben ta lált a bá bol nai ön kor mány -
zat ta va lyi évi gaz dál ko dá sá val és
az er rõl szó ló je len tés sel kap cso -
lat ban.

Az ötö dik na pi ren di pont ban a
kép vi se lõk a köz te rü let hasz ná la -
tá ért ki sza bott dí jak mó do sí tá sá -
ról dön tött. A fesz ti vá lo kon, vá sá -
ro kon Bá bol nán ed dig az áru sok
és ke res ke dõk ed dig 60 fo rin tért
bé rel het tek egy négy zet mé tert a
vá ros köz te rü le te in. A bér le ti dí ja -
kat azon ban a kér dés sel fog lal ko -
zó bi zott sá gok jó val ala cso nyabb -
nak tar tot ták, mint a kör nyék be li
te le pü lé sek köz te rü let hasz ná la ti
dí ja it, így a kép vi se lõk most az
eme lés mel lett dön töt tek. Az ed -
dig ér vény ben lé võ 60 forint/m2-
es köz te rü let hasz ná la ti dí jat a
kép vi se lõk most 200 forint/m2-re
emel ték.

A ha to dik na pi ren di pont ban a
szo ci á lis ét ke zé si dí jak fe lül vizs gá -
la tát tár gyal ta a kép vi se lõ- tes tü let.
Fon tos itt meg je gyez ni, hogy a
kér dés sel kap cso la tos min den
most meg sza va zott vál to zást jog -
sza bály ír elõ, még hoz zá kö te le zõ
jel leg gel. A szo ci á lis ét ke zé si dí -
jak kal kap cso la tos vál to zást az ön -
kor mány zat ha tás kö ré nél ma ga -
sabb szin tû jog sza bály elõ írá sa it
kö vet ve a bá bol nai kép vi se lõ- tes -
tü let egy han gú an sza vaz ta meg.

A he te dik na pi ren di pont ban Be -
re gi Pé ter a Ko má rom-Bá bol na
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás bá bol -
nai el len õre tar tott be szá mo lót a
2007. évi te vé keny ség rõl.

A nyol ca dik na pi ren di pont ban,

a már ko ráb ban el ké szí tett vá ros fej -
lesz té si kon cep ci ót fo gad ta el a kép -
vi se lõ- tes tü let.

A ki len ce dik na pi ren di pont ban
a Bá bol nai Szenny víz ke ze lõ és Szol -
gál ta tó Kft. 2007. évi te vé keny sé gé -
rõl hang zott el be szá mo ló.

A ti ze dik na pi ren di pont ban
szin tén a ta va lyi év re vo nat ko zó te -
vé keny sé gé rõl szá molt be a Bábolna
Te le ví zió Kht. ügy ve ze tõ je, Han tos
Pé ter.

A ti zen egye dik na pi ren di pont -
ban a Bá bol na Fó rum fõ szer kesz tõi
poszt já ra ki írt pá lyá za ti fel hí vás ra
be ér ke zett pá lyá zat ról sza va zott a
tes tü let. A dön tés alap ján Han tos
Pé tert a ha vi lap ré gi-új fõ szer kesz -
tõ jét bíz ták meg újabb öt év re a Bá -
bol nai Fó rum ve ze té sé vel.

A ti zen ket te dik na pi ren di pont -
ban a Bá bol na Gyógy für dõ
Ingatlanfejelesztõ, Be ru há zó Kft.
be szá mo ló ja hang zott el.

A ti zen har ma dik na pi ren di pont -
ban az Egész ség ügyi Köz pont fel újí -
tá sá hoz kap cso ló dó le he tõ sé ge ket
tár gyal ta a tes tü let. A bá bol nai kép -
vi se lõk úgy sza vaz tak, hogy az ön -
kor mány zat pá lyáz ni fog az épü let
tel jes fel újí tá sá ra. A fel újí tás ra szánt
pénz fel sõ ha tá rát 100 mil lió fo rint
plusz áfá ban ha tá roz ta meg a kép vi -
se lõ- tes tü let.

A ti zen ne gye dik na pi ren di pont -
ban az egész ség ügyi alap el lá tás sal
és a hely ben mû kö dõ gyógy szer tár

mû kö dé sé vel kap cso la tos prob lé -
má kat tár gyal ta a kép vi se lõ -tes tü let.
A na pi ren di pont nál az ös  szes alap -
el lá tás ban dol go zó or vos és a Bá bol -
nán mû kö dõ gyógy szertár ve ze tõ je
is meg je lent.

A ti zen ötö dik na pi ren di pont ban
a kép vi se lõk el fo gad ták az Esély -
egyen lõ sé gi és In téz ke dé si Ter vet.

A ti zen ha to dik Egye bek na pi ren -
di pont ban el sõ ként en ge dé lyez ték
egy cég nek a Bá bol na név hasz ná la -
tát, majd a vá ros ál la mi tu laj don -
ban lé võ ter mõ föld je i nek hasz no sí -
tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lést tár -
gyal ták az ös  sze gyûl tek. A bá bol nai
ön kor mány zat azt sze ret né el ér ni a
Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
(MNV) ZRt.-nél, hogy a hasz no sí tás -
ba fog ha tó mint egy 5500 hek tár ter -
mõ föld te rü let hasz ná lat ba vé te lé re
vo nat ko zó pá lyá za tok el bí rá lá sá nál
a termõföldre vonatkozó törvényi
elõírásokat messzemenõen vegyék
figyelembe.

Ezt kö ve tõ en zárt ülés ke re té ben
foly tat ta mun ká ját a kép vi se lõ- tes -
tü let. Itt el sõ ként a ter mál für dõ vel
kap cso la tos be fek te tõi el kép ze lé -
sek rõl szó ló tá jé koz ta tót tár gyal ták a
kép vi se lõk, majd a Nem ze ti
Ménesbirtok Kft. és Bá bol na egyes
te rü le te i nek mû em lé ki vé det té nyil -
vá ní tá si el já rá sá val kap cso lat ban fo -
gal ma zott meg ál lás pon tot a tes tü -
let.

Nagy At ti la Ist ván
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. április 24-én tartott testületi ülésrõl

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella
sajtóreferens

Objektív felelõsség
Tájékoztatjuk a lakosságot

Meg szû nik a so kak ál tal al kal ma zott jo gi kis ka pu, va gyis a jö -
võ hó nap tól köz le ke dé si sza bály sér tés el kö ve té se kor már nem
le het ar ra hi vat koz ni, hogy „csa lád ta gunk ve zet te a gép ko csit,
aki re nem te szünk ter he lõ val lo mást”. 2008. má jus 1-jétõl be ve -
ze tés re ke rül az „Ob jek tív fe le lõs ség” prog ram, mely nek nyo -
mán szá mos jog sza bá lyi vál to zá sok lép nek élet be, me lyek kel a
bün te té se ket is sú lyos bít ják. Új don ság lesz, hogy már nem csak
a gép jár mû ve ze tõ von ha tó fe le lõs ség re egy-egy sza bály sér tés
el kö ve té sé ért, ha nem az au tó üzem ben tar tó ja is bün te ten dõ. 

Amen  nyi ben az üzem ben tar tó a jár mû vét más nak hasz ná la -
tá ba ad ta és ezt meg ha tá ro zott, do ku men tált mó don bi zo nyít ja,
a bír sá got a hasz nált ba ve võ sze mély nek kell meg fi zet nie. Ilyen
eset ben cél sze rû fo ko zott kö rül te kin tés sel el jár ni, mert ameny  -
nyi ben a hasz ná lat ba ve võ sze mély a ki sza bott bír sá got nem fi -
ze ti meg, to váb bá azt tõ le be haj ta ni nem le het, ab ban az eset -
ben azt az üzem ben tar tó nak kell meg fi zet nie.

A köz igaz ga tá si bír ság ös  sze ge, an nak sú lyos sá gá tól füg gõ en,

30.000 fo rint tól 300.000 fo rin tig ter jed het. Az el já ró ha tó ság -
nak mél tá nyos sá got gya ko rol ni nincs le he tõ sé ge. 

A szabálysértési bírságok a sebesség túllépése esetén a következõk:

További szabálysértések és azok büntetése:

A fenti közigazgatási bírságokat 2008. május elsejétõl kell kiszabni. 
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Ag res  szió az is ko lá ban
Nap ja ink ban min den pe da gó gus ta lál ko zik az is ko lai ag res  szió va -

la mi lyen for má já val, hisz a gyer me kek egy más kö zöt ti ve re ke dé sei, az
is ko la ud va ron zaj ló pofozkodások gya ko ri – jó  eset ben ár tat lan – ese -
mé nyei  az is ko lai élet nek. Az ag res  szió nem csak fi zi kai, ha nem ver -
bá lis is, az az szó be li is le het, amely ha son ló ká ro kat okoz hat , mint a
tes ti erõ szak. 

Mit te het a pe da gó gus, ha az erõ sebb gye rek rend sze re sen ve ri a
gyen géb bet? Te het-e va la mit, ha va la me lyik ta nu lót ki kö zö sí tik, rend -
sze re sen meg aláz zák? Vé di-e a jog rend sze rünk a pe da gó gu so kat, vagy
csak a ta nu lók jo gai kap nak nyil vá nos sá got? Na pon ta szem be sü lünk
ezek kel a kér dé sek kel. Va jon mi ért ilye nek ta nu ló ink? – kér dez zük
egy más tól.

A gye re kek ér zé ke lik a csa lá di és tár sa dal mi fe szült sé ge ket, vál to -
zá so kat, ám se gít ség nél kül nem ké pe sek fel dol goz ni azo kat. A ma ga -
tar tá si prob lé mák mind egyi ke vá lasz a gye re ke ket érõ ked ve zõt len és
fel dol go zat lan ha tá sok ra - mu ta tott rá az erõ szak egyik le het sé ges
gyö ke ré re a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet ve ze tõ mun ka tár sa.

Az is ko lai ag res  szió sok eset ben utal hat ott ho ni prob lé mák ra: a tár -
sa ik kal dur ván bá nó gye re kek gyak ran erõ sza kos, bán tal ma zó lég kö rû
csa lád ban nõ nek fel. A fi a ta lok egy ré sze olyan csa lá di hát tér bõl ér ke -
zik, ahol az ak tív szó kincs 300-500 szó kö zött van. El vár ha tó-e a gyer -
mek tõl, hogy sze líd, al kal maz ko dó, be il lesz ke dõ le gyen, mi köz ben
gyer mek ko ra óta azt kap ja, hogy ve le sem mi sincs rend ben. Tü kör,
amit a gye rek vis  sza je lez; s ab ban pon to san meg lát hat juk, mi re ta ní -
tot tuk õket a sa ját min tánk kal. Ha a fel nõt tek ag res  szí vek, dü hö sek,
elé ge det le nek, erõ sza ko sak, a gye re kek sem fog nak más képp vi sel -
ked ni, a je len ség ben épp ez az ijesz tõ- mond ta Herczog Má ria. Ha a
gyer mek 3-6 éves ko rá ig nem kap ja meg  a  szük sé ges ér zel mi él ményt,
já té kot, be szé det, a kül vi lág gal va ló kap cso la tot, ak kor a ké sõb bi ek -
ben alig ha le het ta ní ta ni õt. A ta nu lá si ne héz sé gek szin te min den eset -
ben ma ga tar tá si za var ral is jár nak. 

A jog ugyan ak kor erõ szak el le nes. A szü lõi po font kri mi na li zál ja a
tör vény, a pe da gó gus ke zé ben szin te sem mi lyen esz köz nincs. Az is ko -
la nem szól hat be le a ta nu lók is ko lán kí vü li éle té be, mert ez sér te né a
sze mé lyi sé gi jo got. Az is ko lán kí vül ki ala kult vi sel ke dést be hoz zák a
ta nu lók az is ko la fa lai kö zé, me lyet szin te le he tet len meg vál toz tat ni.

A szü lõk ugyan ak kor az is ko lát te szik fe le lõs sé min de nért. A sa ját
mu lasz tá su kért is: a fe szült, szo ron gó lég kör mi att sem idõ, sem tü re -
lem nem jut a szo ci a li zá ci ós ne ve lés re, sõt sok he lyütt ma ga a csa lád
sem al kal mas a po zi tív min ta köz ve tí té sé re. 

Az is ko la nem ké pes  át vál lal ni a fe le lõs sé get min de nért. A  pe da -
gó gu sok ke zé ben ma sem esz köz, sem meg fe le lõ mód szer ta ni tu dás
nincs ah hoz, hogy meg old ják ezt a rend kí vül sú lyos prob lé mát. Ér zik
a fe le lõs ség sú lyát, ezért se gít sé get kér nek és vár nak. Se gít ség nél kül
egy re nõ het és ke zel he tet len né vá lik az is ko lai ag res  szió. Ezért kap
nagy je len tõ sé get az Ok ta tá si Mi nisz té ri um õsz re ter ve zett kon fe ren -
ci á ja, mely nek té má ja az is ko lai ag res  szió ke ze lé se. Kí ván csi an vár-
juk…

Ta nos  Lászlóné

Kálti Márk Tör té ne lem ver seny
Hos  szú évek óta részt ve szünk is ko lánk tör té nel met sze re tõ

és ér tõ ta nu ló i val a Kálti Márk ver se nyen. Di ák ja ink év fo lya -
mon ként in dul hat nak el a meg mé ret te té sen. Meg ha tá ro zott
pont szám el éré sé vel le het to vább jut ni az egyes for du lók után.
Eb ben a tan év ben 17 fõ in dult a ver se nyen, és két ta nu ló az or -
szá gos dön tõ be ju tott. A ha to dik év fo lya mon or szá gos szin ten
955 ta nu ló in dult, és kö zü lük 151 fõ ve het részt az or szá gos
dön tõn, köz tük Parizek Dá ni el 6.c osz tá lyos ta nu ló, il let ve a
663 he te di kes kö zül 98 ta nu ló ju tott to vább. A mi is ko lán kat
Mé szá ros Nó ra 7/a osz tá lyos ta nu ló kép vi sel he ti má jus 24-én
Bu da pes ten meg ren de zés re ke rü lõ or szá gos dön tõn (felkészítõ
ta nár: Veresné Szkocsek Mária). A di á kok nak az adott év fo -
lyam tan anya gá ból, il let ve az ah hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ
anyag ból, tör té nel mi ol vas má nyok ból kell fel ké szül ni ük, és
majd szá mot ad ni uk a ver se nyen. Sok si kert, jó ver seny zést kí -
vá nunk! Veresné Szkocsek Má ria

szak ta nár

Be irat ko zás az is ko lá ba
A 2008/2009-es tan év ben tan kö te les el sõ osz tá lyos ta nu lók

be irat ko zá sá ra áp ri lis 7-én és 8-án ke rült sor a Bá bol nai Ál ta -
lá nos Is ko lá ban. 

Vá ro sunk óvo dá já ból 33 kis is ko lás, a szom széd te le pü lés
óvo dá já ból 1 kis di ák kez di meg õsz tõl ta nul má nya it in téz mé -
nyünk ben. Ez a lét szám ugyan el ma rad a sok éves át lag tól, de
két el sõ osz tály in dí tá sát te szi le he tõ vé.

Örö münk re szol gál, hogy pró bál ko zá sunk az is ko la ott ho nos
ok ta tá si for ma be ve ze té sé re – si ker rel járt, hi szen ezt az új szol -
gál ta tást csak két osz tály in dí tá sa mel lett tud juk biz to sí ta ni.
Örü lünk an nak is, hogy az óvo dá ban feb ru ár ban meg tar tott tá -
jé koz ta tó szü lõi ér te kez le ten a le en dõ el sõ sök szü lei nagy ér -
dek lõ dést mu tat tak az is ko la ott hon iránt. 

Az is ko la ott ho nos osz tály mel lett ha gyo má nyos osz tályt is
in dí tunk. A két ok ta tá si for ma elõ nye it és hát rá nya it mér le gel -
ve a szü lõk mun ká juk nak, el fog lalt sá guk nak és élet vi te lük nek
meg fe le lõ en vá laszt hat tak a két le he tõ ség kö zül asze rint, hogy
gyer me kük szá má ra me lyik a leg ked ve zõbb meg ol dás.

A vá lasz tás olyan sze ren csé sen ala kult a szü lõk ré szé rõl,
hogy min den igényt ki tud tunk elé gí te ni, hi szen mind két osz -
tály ba 17-17 gyer me ket írat tak.

A ha gyo má nyos osz tály osz tály fõ nö ke Prekler Or so lya ta ní -
tó nõ, az is ko la ott ho nos osz tály osz tály fõ nö ke Simonné Far kas
Be á ta ta ní tó nõ és ugyan eb ben az osz tály ban Pillérné Fe ke te
And rea ta ní tó nõ ne ve li és ok tat ja a gye re ke ket.

A szep tem be ri is ko la kez dés sen ki szá má ra sem egy sze rû. A
szü lõk ko moly ér dek lõ dé se, tá jé ko zó dá sa a le he tõ sé gek rõl, a
be irat ko zás kö rü li te en dõk rõl se gí te nek át hi dal ni a ne héz sé ge -
ket.

Kel lõ oda fi gye lés sel, mo ti vá lás sal szü lõk és pe da gó gu sok
együt te sen so kat te he tünk azért, hogy az is ko la kez dés öröm te -
li pil la na to kat je lent sen gyer me ke ink szá má ra.

Peresztegi Gáborné
igaz ga tó

Terveinkrõl
Az új iskolaépületet 25 évvel ezelõtt, 1983-ban vehették bir-

tokukba a diákok és a pedagógusok. 
Ebbõl az alkalomból õsszel jubileumi ünnepséget szeretnénk

szervezni. 
Elképzeléseink között szerepel, hogy iskolánknak nevet

adjunk. Intézményünk arculatának megfelelõen ismert sze-
mélyrõl – költõrõl, íróról, Bábolnához köthetõ történelmi
személyrõl, környékünkön élt hírességrõl – szeretnénk „eln-
evezni” iskolánkat.

Ezekhez az elképzelésekhez szívesen fogadjuk szülõk,
diákok és a bábolnai lakosok ötleteit, javaslatait.

Köszönettel:
Iskolavezetés

Helyesírási verseny alsó tagozaton
A tavaszi versenyeinket ismét a helyesírással kezdtük.
A következõ eredmények születtek: 
1. osztály: 1. Király Viktória; 2. Mátyás Kata; 3. Osgyán Anna.
2. osztály: 1. Bognár Lilla, Sáfár Bence; 2. Almádi András;

3.Janus Martin, Kelemen Kitti, Rózsahegyi
Franciska.

3. osztály: 1. Pillér Attila; 2. Csatlós Natália; 3. Fekete Réka.
4. osztály: 1. Németh Noémi; 2. Suhayda Viola; 3. Parizek

Zsuzsanna.
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Áp ri lis 5-én ötö dik al ka lom -
mal ren dez tük meg vá ro sunk -
ban a két éven te ese dé kes „Ti -
pe gõ” Gyer mek Néptáncfeszti-
vált. Most is a Cse pe re dõk nép-
táncegyüttes volt a há zi gaz da.
Az el sõ négy al ka lom mal a Bá -

bol nai Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko -
la -, az idén pe dig a Cse pe re dõk
Köz hasz nú Egye sü let ke re te in
be lül zaj lott a fesz ti vál. A fõ tá -
mo ga tó ez út tal is Bá bol na Vá -
ros Ön kor mány za ta volt.

A ren dez vény – csak úgy mint

két éve – 2008-ban is meg kap ta
a me gyei gyer mek néptáncfesz-
tivál ren de zé si jo gát. Ti zen öt
együt tes kö zel öt száz gyer mek
tán co sa rop ta a tán cot a Sza -
bad idõ köz pont szín padán ezen
a szép szom ba ti na pon. A há -
rom órás ver seny prog ram hu -
szon öt mû sor szá mát há rom ta -
gú zsû ri ér té kel te, akik egy ben
ar ról is dön töt tek, hogy mely
pro duk ci ók jut hat nak to vább a
re gi o ná lis fesz ti vál ra. Vé gül is
nyolc együt tes – köz tük a Cse -
pe re dõk kö zép sõ cso port ja -
kép vi sel he ti me gyén ket ezen a
ren dez vé nyen má jus 17-én Aj -
kán.

Vé gül, de nem utol só sor ban
sze ret nénk meg kö szön ni mind -

azok nak a se gít sé gét, akik nél -
kül nem jö he tett vol na lét re ez
a fesz ti vál: Bá bol na Vá ros Ön -
kor mány za ta, Bá bol nai

Sza bad idõ köz pont, Bá bol nai
Ál ta lá nos Is ko la és tech ni kai
dol go zói, Cso ko nai Mû ve lõ dé si
Köz pont – Ko má rom, Cse pe re -
dõk Nép tánc Köz hasz nú Egye -
sü let, Kiss And rás – zöld sé ges,
TreF7 Bt., va la mint a ren de zés -
ben, cso port kí sé ret ben se gí tõ
szü lõk, ba rá tok és tán co sok.
Na gyon kö szön jük ne kik, hogy
meg tud tuk mu tat ni az ide lá to -
ga tók nak, hogy ös  sze fo gás sal,
ven dég sze re tet tel, vi szony lag
ke vés pénz bõl is le het jó ren -
dez vényt szer vez ni! So kan kö -
zü lük ezt irigy lés re mél tó nak
tart ják!

Bors Eri ka, Tö rök Sán dor
fõ szer ve zõk 

XVI. al ka lom mal hir det -
ték meg a Kaán Kár oly Ter -
mé szet is me ret tan tárgy fel -
me nõ rend sze rû ver se nyét.

Is ko lánk ko moly ered mé -
nyek kel büsz kél ked het, mert
mind a 16 al ka lom mal in dul -

tunk az ed dig meg hir de tett ver se nye ken, kö -
zöt tük or szá gos 2. he lye zést is si ke rült már el -
hoz nunk.

Is ko lánk ból a ver seny fel hí vás ra 6. osz tá -
lyos ta nu lók je lent kez tek, és kö zü lük ke rült ki
az a há rom fõ, aki el in dult a me gyei meg mé -
ret te té sen. Ter mé sze te sen  áp ri lis 18-áig ki tar -
tó ta nu lás kö vet ke zett, míg el ér ke zett a vár va
várt össze mé re tés.

Mi lyen is me re tek szük sé ge sek ah hoz, hogy
va la ki el jus son a me gyei ver se nyig?

– 4-5-6. osz tá lyos tan anyag ala pos tu dá sa
– Kaán Kár oly élet raj za és mun kás sá ga
– A Du na-Drá va  és a Duna-Ilpoly Nem ze -

ti Park ala pos is me re te
– Az év fá já nak és ma da rá nak jel lem zõi
– A kö vi ri gó, a gu li pán, a zöld kül lõ, a bi ka -

pók és a vé dett ha lak is me re te

A Ter mé szet bú vár új ság ér de kes cik ke i bõl
is sok in for má ci ó hoz ju tot tak a ta nu lók:

– Az év szak ok nak meg fe le lõ élõ vi lág vál to -
zá sa it is mer het ték meg a cik kek bõl

– A dolomitsziklagyepek, a pa tak par tok,
ége re sek és a lejtõ ssztyeprétek nö vé nye it kel -
lett fel is mer ni

Ezt a ko moly fel ké szü lést há rom ta nít vá -
nyunk pél da mu ta tó an fel vál lal ta, ami nek
meg szü le tett az ered mé nye.

1. he lye zett: Nagy Ni ko lett 6/c
2. he lye zett: Ko vács Zsó fia 6/c
7. he lye zett: Suhajda An na 6/b
(A fényképen láthatók mindhárman.)
Így Ko má rom-Esz ter gom me gyét Nagy Ni -

ko lett kép vi se li a Me zõ tú ron meg ren de zés re
ke rü lõ há rom na pos ko moly ver se nyen.

Itt már bõ vül az is me ret la bor gya kor la tok -
kal, egy tel jes na pos te re pi meg fi gye lés sel, és
kis elõ adás sal.

Elõ adá sunk té má ja ként a bá bol nai mé nest
vá lasz tot tuk, ami re mél he tõ leg el nye ri a zsû ri
tet szé sét.

Kí vá nom min den ta nu lónk nak, hogy le gye -
nek ilyen si ke re sek, és kö ves sék a há rom ta -
nu ló ki ma gas ló tel je sít mé nyét.

Bierbauer Imréné
fel ké szí tõ ta nár

Dobogós helyezések a megyei  Kaán Károly versenyen

,,Tipegõ’’ Néptáncfesztivál Bábolnán

A Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület 
2007. évi közhasznúsági jelentése

1. Bevételek:
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás:
- önkormányzattól 272.000.-Ft
- egyéb 100.000.-Ft
2. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 348.000.-Ft

Összesen:     720.000.-Ft

2. Kiadások:
1. Anyagjellegû ráfordítások 1.000.-Ft
2. Egyéb ráfordítások 677.000.-Ft

Összesen: 678.000.-Ft
3. Tárgyévi közhasznú eredmény: 42.000.-Ft
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Áp ri lis ban el ké szült egy nagy -
lel kû tá mo ga tó jó vol tá ból óvo -
dánk ud va rán a ren dez vény há -
zunk do bo gó ja. A te tõ szer ke ze tet
a 2006. évi Ka ta lin-bá li be vé tel -
bõl ké szí tet tük el. Saj nos ez az
összeg nem volt elég a szín pa di
do bo gó el ké szí té sé re is, ezért tá -
mo ga tó kat ke res tünk. Egyik óvo -
dá sunk szü lei, a Bernáth csa lád
fel aján lot ta se gít sé gét. Nagy örö -
münk re azon ban egy ta tai  épí té -
si vál lal ko zó, - az Alap Épí tõ ipa ri
Kft. ve ze tõ je, Kreisz Lász ló - akit
meg bíz tak a mun ka el vég zé sé vel,
óvo dánk tá mo ga tó ja ként át vál lal -
ta a do bo gó el ké szí té sé nek
anyag-, és mun ka díj költ sé gét. Ez
azért is ne mes gesz tus volt ré szé -
rõl, hi szen óvo dánk mû kö dé sé -
ben sem mi fé le érin tett sé ge sincs,
mi vel nem jár (járt) hoz zánk sem
gyer me ke, uno ká ja sem. Kö szön -
jük ne ki óvo dás gyer me ke ink ne -
vé ben. Így az idei év zá ró ren dez -
vé nyün ket már az új szín pa don
tart hat juk má jus vé gén. A ren -

dez vény ház ár nyé kot adó te rü le -
te jól hasz nál ha tó majd a nyá ri
hõ ség ben is kü lön bö zõ sza bad té ri
tár sas já ték ok és al ko tó te vé keny -
sé gek vég zé sé re is.

A Bernáth csa lád azon ban to -
vább ra is fenn tar tot ta tá mo ga tá si
szán dé kát, így az ál ta luk fel aján -
lott tá mo ga tá si ös  szeg bõl pe dig
egy új EU szab vány nak is meg fe -
le lõ moz gás fej lesz tõ esz közt vá -
sá rol ha tunk ud va runk ra. Így az
idei év ben két nagy ér té kû esz -
köz zel is gya ra pod hat óvo dánk
ud va ra a nyá ri idõ szak ra, hi szen a
jó idõ be kö szön té vel so kat tar tóz -
ko dunk a sza bad ban. Kö szön jük
ne kik is a tá mo ga tást. 

Kör nye ze tünk ala kí tá sá hoz,
Má tyás Kálmánék is hoz zá já rul -
tak az idei ta va szon, tõ lük tu já kat
kap tunk aján dék ba, a Szenny víz -
ke ze lõ és Szol gál ta tó Kft.-tõl
kon té ne res fá kat kap tunk, hogy
szeb bé te hes sük ve le ud va run kat.
Kö szön jük ne kik is a tá mo ga tást.

Szin tén szü lõi se gít ség gel sze -

rez tünk tu do mást a Mo dell &
Hob by Kft. pá lyá za ti ki írá sá ról,
mely pá lyá za ton gyö nyö rû vi rág -
pa lán tá kat nyer tünk vi rá gos ker -
tünk be.

Te le pü lé sünk üz le tei is tá mo -
gat ták in téz mé nyün ket az 1- 2 Ft-
ok ös  sze gyûj té sé vel. Az Iro da -
cent rum 3540 Ft, a Re ál üz let 26
680 Ft-tal tá mo gat ta in téz mé -
nyün ket. Kö szön jük az üz let ve ze -
tõk nek, hogy in téz mé nyün ket  tá -
mo gat ták ! Az in téz mény be szer -

ve zett 1-2 Ft gyûj té sé bõl a szü lõk
jó vol tá ból 30 200 Ft-ot gyûj töt -
tünk ös  sze. 

A böl csõ dé ben kü lön szer vez -
tek gyûj tést, ne kik 10 000 Ft-ot
si ke rült ös  sze gyûj te ni. Kö szön jük
min den ki nek a tá mo ga tást! A be -
folyt ös  szeg bõl ud va ri já ték kész -
le tün ket kí ván juk bõ ví te ni.

Somogyiné 
Sza ba dos Ma ri an na 

in téz mény ve ze tõ

Áp ri lis ban új ar cu la tot ka -
pott óvo dánk ga lé ri á ja. A nép -
vi se le tek után né pi hím zé sek
ke rül tek ki ál lí tás ra, me lye ket a
bá bol nai Idõ sek Klub ja tag jai
ké szí tet tek. A meg nyi tón a
gyer me kek meg tud hat ták, ho -
gyan ké szül nek az ott lát ha tó
te rí tõk, pár na hu zat ok, fal vé dõk

és más szebb nél-szebb da ra bok.
Meg is mer ked het tek a hím zõ ke -
ret tel és be mu tat ták ne kik a
hím zés tech ni ká ját is. Nagy ér -
dek lõ dés sel fi gyel tek min den
moz za na tot az ap ró sá gok. Ki
tud ja, ta lán egy szer õk is hí mez -
nek majd. 

T. S.

Újabb kiállítás az ovigalériában
A Ma gyar Óvo da pe da gó gi ai

Egye sü let Ko má ro mi Te rü le ti
Kö re óvo dán kat tisz tel te meg az -
zal, hogy ná lunk tar tot ta áp ri lis 8-
án so ron kö vet ke zõ ülé sét. A kis -
tér ség bõl 40 kol lé ga nõ volt a ven -
dé günk a to vább kép zé sen. 

A MOE szak mai szer ve zet cél -
já ról rö vi den: Az óvo dás gyer me -
kek és a ve lük fog lal ko zó óvo da -
pe da gó gu sok szak mai ér de ke i nek
kép vi se le te, a ma gyar óvo dai ne -
ve lés ha gyo má nya i nak meg õr zé se
és az óvo da pe da gó gi ai mód sze -
rek to vább fej lesz té se. 

Ez utób bi va ló sult meg az ál tal,
hogy meg hí vott elõ adónk:
Lendvai Lászlóné óvó nõ, óvo dai
szak ér tõ is mer tet te ve lünk óvo -
dá ja „Lé pés rõl lé pés re” c. prog -
ram ját. 

A sok szí nû, ki fe je zet ten óvo -
dá ra és csa lád ra ki dol go zott szak -
mai prog ra mot a gyer mek és csa -
lád ja ak tu á lis ál la po tá hoz iga zí -
tot ták. Ki in du ló pont ja, hogy ál -
lan dó an át ala ku ló vi lá gunk ban
nagy fe le lõs sé get ró ránk az ér -
ték ren dek vál to zá sai szü lõi sze -
rep ben épp úgy, mint pe da gó gu si
mi vol tunk ban. 

A kül sõ ha tá sok, az egyé ni tö -
rek vé sek a szü lõk vál to za tos igé -
nye i nek fi gye lem be vé te lé vel is
meg kell õriz ni a ne ve lés alap ér -
té ke it. Ugyan ak kor a kü lön bö zõ
kör nye zet bõl ér ke zõ gyer me kek
kü lön bö zõ le he tõ sé ge ket és fel -

ada to kat je len te nek az óvo da szá -
má ra. Eh hez nél kü löz he tet len a
csa lád és az óvo da együtt mû kö -
dé se, amely si ke res, ha: 

– A szü lõk és az óvo dá ban dol -
go zók ne ve lõ part ne ri kap cso lat -
ban áll nak. A jól mû kö dõ kap cso -
lat rend szer ben a szü lõ az, aki nél
job ban sen ki nem is me ri a gyer -
me ket, és a csa lád ban meg ala po -
zott ne ve lést az óvo da to vább
foly tat ja, il let ve ki egé szí ti azt. Az
együtt ne ve lés mi nõ sé ge sok ban
mú lik a kap cso lat tar tá si for mák
mi lyen sé gén, ho gyan tud juk tar -
ta lom mal meg töl te ni azo kat.

– Szü lõi ér te kez le tek, nyíl na -
pok, ün ne pek, egyéb kö zös prog -
ra mok. 

Fen ti ek hez kap tunk újabb
hasz nos in for má ci ó kat, út mu ta -
tást, me lye ket to váb bi mun kánk -
ban kí vá nunk hasz no sí ta ni. 

Nagy Lászlóné
cím ze tes óvo da ve ze tõ

Továbbképzés az óvodában

Óvodánk támogatása

Tá jé koz ta tó az 
óvo dai-böl csõ dei be irat ko zás ról

Áp ri lis 9-10-én meg tör tén tek a 2008/2009. ne ve lé si
év re az óvo dai és böl csõ dei be irat ko zá sok.

Az óvo dá ba 20 kis gyer me ket írat tak be, a böl csõ dé bõl
szep tem ber ben 9 kis gyer mek ér ke zik.

A 29 fõ óvo dát kez dõ gyer mek bõl 19 gyer mek ér ke zik
az õszi idõ szak ban, 10 gyer mek 2009. ja nu ár tól fo lya ma -
to san ér ke zik ak kor, ami kor a 3. élet év ét be töl ti. Az idei

év ben a kis óvo da épü le té ben in dí tunk kis cso por tot, oda
he lyez zük el a be irat ko zók nagy ré szét. Né hány 3 éves
gyer mek, a szü lõk ké ré sé re a ve gyes cso port ba ke rül.

A böl csõ dé ben szep tem ber ben 6 gyer mek ma rad, a
be irat ko zók szá ma 10 fõ volt, mely bõl 2 fõ el uta sí tás ra
ke rült, mi vel nem bá bol nai la ko sok. Az õszi idõ szak ban
12 fõs lesz a böl csõ dei cso port lét szá ma, 2 gyer mek ké -
sõbb ér ke zik. A böl csõ dei cso port be fo ga dó ké pes sé ge a
mû kö dé si en ge dély sze rint 12 fõ.

Somogyiné Sza ba dos Ma ri an na 
in téz mény ve ze tõ
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A friss kenyér illata...
A bábolnai Pék köz - a jelek

szerint hamarosan – nevéhez
méltó lesz újra: hajnalonként és
kora reggelenként ismét belengi
majd a friss kenyér illata! Ennek
már bizony ideje van, hiszen
szegény az a falu, az a város, ahol
a „mindennapi betevõ”nem hely-
ben készül. Ott pedig, ahol erre
megvan a terület, megvan az
épület, ott pedig egyenesen
butaság nem kihasználni az
adottságokat! Amikor a 70-es
évek végén Bábolnára
költöztünk, én magam még jól
emlékszem a hétköznapok kora
reggeli programjára. Amíg a
feleségem végezte a gyerekek
körüli óvodába indítás indokolta
teendõket, addig én leszaladtam
a Mariska nénihez (Mészáros
Sándorné - Isten még sokáig
éltesse!) aki – bár 6 órakor nyitott
a mintabolt, de a buszok
telepekre indulása elõtt már akár
fél órával is – kitámasztott ajtóval
várta a rohamot: kedvesen és
sebesen adta a zacskós tejet, a
kakaót, az ízesített csigákat, a
buktákat, a friss kiflit/zsemlét és
az illatos, ropogós kenyeret!

Az idõközben eltelt harminc
év nem csak a kifli árát (vizes kifli
40 fillér; vajas kifli 50 fillér!)
növelte meg jelentõsen, de vál-
tozások sora történt egyrészt a
pékség életében, másrészt
nekünk, embereknek a
„fogyasztói” szokásunkban is. Az
üzem többször cserélt gazdát,
többször indította be az újrater-
melést,de egyik esetben sem volt
ez tartós: sok esetben pár hónap
mûködés után rákerült az ajtóra a
„ Bizonytalan ideig -  ZÁRVA”
felirat. Fogyasztói szokásainkat
pedig jelentõsen átalakították,
megváltoztatták a házhoz szál-
lítást alkalmazó - akár még a
megye határon túlról is érkezõ -
dallam-furgonok: a hét
meghatározott napjain, napsza-
kain, az idõközben magától
kialakult útvonalon közlekedõ
gépkocsik által szállított finomsá-
gokért csak a bejárati kapukig, a
lépcsõház ajtókig kell a kedves
vevõnek kifáradnia.

Kényelem ide-kényelem oda,
azért jobb az, ha valami a mienk!
Ha nem zsebelünk is be profitot,
ha nem is a mi kasszánk csilingel,
de jó érzés tölti el szívünket, jó
mesélni ismerõsnek, rokonnak
arról, hogy Bábolnán bizony pék-
ség is üzemel! Ezen gondolkod-
junk el mindnyájan és a magunk
módján, tegyünk is érte. Nem kell
sok, csak annyi, hogy adjuk meg a

lehetõséget annak a vállalkozó-
nak (elõttem egyébként tel-
jességgel ismeretlen –,sõt!
remélem pékség épül,nem pedig
kocsma!) aki a mai nehéz
körülmények között  vállalkozás-
ba kezd vagy éppenséggel bõvít.
Hogyan tudunk segíteni? Nagyon
egyszerûen. Tegyük félre pár
hétre, hónapra a megszokott
kényelmünket és legyünk vevõi
az új üzletnek, keressük a pol-
cokon termékeiket, és elsõsorban
azokat tegyük kosárba. Ne úgy
álljunk hozzá, hogy „bizony, majd
az én öt zsemlémmel lesz rentá-
bilis a vállalkozás „!  A sûrû fil-
lérbõl lesz a forint – cseppekbõl a
tenger! Ha nem szakad meg a
vásárlás folyama, ha a vevõk sza-
porodnak, ha a napi bevétel biz-
tos, akkor könnyebb átvészelni az
indulás bizonytalanságát, akkor
könnyebb választékot bõvíteni –
és szépen, lassan kialakul az
egészséges termelõ- kereskedõ-
fogyasztó körforgás, és nem kell
pár hónap után csalódottan
(vásárló és vállalkozó közös
bánatára) bezárni az üzemet -
mire megszokhatnánk!

Ezek lennének a mi általunk
nyújtható segítségek, de rajtunk,
vevõkön túl (miután hülyék azért
nem vagyunk!) a tulajdonoson is
sok múlik! Természetesen szük-
ség van a biztonságos ellátásra, a
tartósan jó minõségre, a
megfelelõ választékra, újdonsá-
gokra, (mintabolt esetében)
eladói kedvességre, stb. Akár
még az is bevezethetõ, hogy
személyre szabott legyen az
ellátási garancia: „a szokásos
mellé, tegyél el még nekem légy
szíves két magvas cipót, mert jön
a hétvégén a retye-rutya”, stb.

A siker harmadik záloga pedig
az ún. marketing munka.
Kihasználva akár a Bábolnai Tv
nyújtotta bemutatkozási
lehetõségeket, az elképzelések
nyilvánosság elé tárásának a
fontosságát (gondoljunk csak az
Aldi üzletekre: még sehol nem
nyitottak ki, de már hetek óta tele
volt velük a média!)

Közösen reménykedjünk
abban, hogy az idei augusztus 20.-
án már - az akkor hónapok óta
teljes megelégedéssel a váro-
sunkban, Bábolnán virágzóan
mûködõ - saját Péküzem által, új
búzából sütött, új kenyeret kós-
tolhatnak az ünnepség
résztvevõi!

Katona László
(hívatlan prókátor)

Nagy örö münk re szol gál, hogy a bá bol nai fel nõtt lab da rú gó csa pat
nagy sze rû já ték kal re mek ered mé nye ket ért el az õszi sze zon ban a me -
gyei baj nok ság ban.

A baj no ki ki írás sze rint az egye sü let nek ko moly fel ada tai van nak az
után pót lás-ne ve lés te rü le tén is. A bá bol nai gye re kek az if jú sá gi, ser dü -
lõ és az elõ ké szí tõ baj nok ság ban ját sza nak. Na gyon fon tos, hogy a fi a -
ta lok ré szé re is a le he tõ leg jobb kö rül mé nye ket biz to sít suk, azért, hogy
fej lõ dé sük tö ret len le gyen, sze res sék, és hos  szú tá von mû vel jék a spor -
tot, a lab da rú gást, ami az egész sé ges élet mód ra va ló ne ve lés egyik esz -
kö ze is.

Ah hoz, hogy cél ja in kat el ér jük, nem min dig áll ele gen dõ for rás ren del ke -
zé sünk re. A fut ball fel sze re lés, a fel ira to zás, az utaz ta tás, ét kez te tés, a ver se -
nyez te tés, a meg fe le lõ szak em be rek biz to sí tá sa, a tor ná kon va ló rész vé tel
olyan nagy ság ren dû ki adást je lent, ami meg ha lad ja az egye sü let le he tõ sé ge -
it, hi szen a fel nõtt csa pat mû köd te té se ren ge teg pénzt igé nyel.

Az õs  szel új szak em bert szer zõd tet tek a leg ki seb bek szak ve ze tõi
poszt já ra. Nagy Lász ló tu laj don kép pen vis  sza tért a vá ros ba, hi szen ko -
ráb ban a BSE ki vá ló já té ko sa volt. A re mek pe da gó gi ai ér zé kû szak ve -
ze tõ az edzé sek ve ze té sén kí vül meg pró bált tá mo ga tó kat to bo roz ni a
bá bol nai if jú sá gi lab da rú gás szá má ra. Így ke rült kap cso lat ba a PAN -
NON-KA POCS Ala pít ván  nyal. Az Ala pít vány vál lal ta, hogy se gít sé get
nyújt a fent le írt ki adá sok fe de ze tét biz to sí tó for rás szer zés le bo nyo lí tá -
sá ra. En nek ér de ké ben az Ala pít vány 2008-ban jel ké pe sen 

GYEP TÉG LA JE GYE KET
nyom tat ki a bá bol nai gyer mek és if jú sá gi lab da rú gást tá mo ga tók ré -
szé re 2.000, 5.000, 10.000 és 100.000 fo rin tos „cím le tek ben”, me lye ket
a tá mo ga tók név re szó ló ok le vél ként kap nak kéz hez. Tíz ezer fo rint nál
na gyobb ös  sze gû tá mo ga tás ese tén bár mely „név ér té kû” gyep tég la je -
gyet ki ál lí tunk.

A tá mo ga tás az Ala pít vány hoz tör té nõ pénz be fi ze tés sel va ló sul
meg. A be fi ze tett ös  sze ge ket a bá bol nai gyer mek és if jú sá gi lab da rú gás
se gí té sé re for dít juk, azok ra a cé lok ra, me lye ket fent dõlt be tû kel szed -
tünk. Az Ala pít vány a se gít sé get ter mé szet ben (nem pénz ben) nyújt ja,
a be fi ze té sek kel nyil vá no san el szá mol a Bá bol nai Fó rum ban.

Nem is olyan ré gen, a bá bol nai gyer mek és if jú sá gi csa pa tok ut ca -
hos  szal nyer ték kor osz tá lyuk baj nok sá ga it a me gyé ben, és or szá go san
is szép si ke re ket ér tek el. Ak ci ónk ar ra irá nyul, hogy ez új ra így le gyen.
Eh hez azon ban szük ség van a je len le gi nél jobb kö rül mé nyek biz to sí tá -
sá ra. Re mél jük a ké sõb bi ek ben ki ala kul egy olyan fut ball-ba rá ti tár sa -
ság is, amely re a bá bol nai gye rek fo cis ták min dig szá mít hat nak. Az ösz  -
sze fo gás fon tos, MIN DEN KI RE szá mí tunk. Ezt jel ké pe zi a lap al ján
fel so rolt aján ló ink sze mé lye.

A PAN NON-KA POCS Ala pít vány nak ez az el sõ fel adat vál la lá sa,
ko ráb ban tá mo ga tást nem ka pott sen ki tõl és nem is fo lyó sí tott sen ki
szá má ra. Az Ala pít vány be fi ze té se ket ma gán és jo gi sze mé lyek tõl is ké -
pes fo gad ni. Az ala pít vány nem köz hasz nú ala pít vány, a tá mo ga tá sok -
ról iga zo lást tud ad ni, de ezek adó ked vez mény re nem jo go sí ta nak.
Kér jük hogy fel aján lá su kat csak meg bí zó le vél lel ren del ke zõ sport tár -
sunk nak nyug ta el le né ben ad ják át!

Köz vet le nül is tel je sít het nek be fi ze tést a PANNONTAKARÉK-nál
ve ze tett 63200030-11029520 sz. szám lá ra kész pénz ben a PAN NON TA -
KA RÉK fi ók ja i ban, va la mint a fen ti szám lá ra tör té nõ át uta lás sal (kér -
jük a meg jegy zés ben a GYEP TÉG LA JEGY szót szí ves ked je nek fel -
tün tet ni).

Ha tud cél ja ink kal azo no sul ni, azo kat tá mo gat ni, kér jük je lent kez -
zen Nagy Lász ló nál a 30/472-1209 szá mú te le fo non, e-mailt is küld het
a hali55@freemaiLhu cím re.

A tá mo ga tók ne vét meg örö kít jük az öl tö zõ fa lán el he lye zett kö szö -
nõ fa lon!

Ki emel ke dõ ös  sze gû tá mo ga tó ink, meg ál la po dás alap ján rek lám fe lü -
let hez jut hat nak, me lye ket a kis fo cis ták me ze in, il let ve nad rág ján he lye -
zünk el.

Alá írá sunk kal ajánl juk az ön fi gyel mé be ezt az ak ci ót, re mény ked ve
ab ban, hogy se gít sé gé vel hoz zá já rul an nak si ke ré hez: Hor váth Im re,
ala pí tó; dr. Hor váth Klá ra, pol gár mes ter; Poprády Gé za, a ku ra tó ri um
el nö ke; Sza bó Fe renc, a BSE el nö ke; Nagy La jos, IKR Zrt, vez. ig.-h.;
Len gyel Dá ni el, GYÖK pol gár mes ter; Popovics György, szer ve zõ; Nagy
Lász ló, edzõ; Gyécsek Dá ni el, elõ ké szí tõ csa pat ka pi tá nya.

Tisztelt Sporttársak,
Sportbarátok!
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Másodszor is Bábolnán a lótenyésztés versenye
Áp ri lis 15-e és 18-a kö zött a ta -

va lyi után idén má sod szor is a
Pettkó-Szandtner Ti bor Lovaskollé-
gium és Szak is ko la adott ott hont az
egyik leg ran go sabb szak mai meg -
mé ret te tés nek a Szak ma Ki vá ló Ta -
nu ló ja Or szá gos Ló te nyész tõ Ver -
seny nek. Eb ben az év ben ugyan
nem szá mít hat tak rá a bá bol na i ak,
hogy is mét az õ vá ro suk ad hat ott -
hont en nek a ran gos szak mai ver -
seny nek, azon ban ál ta lunk nem is -

mert tech ni kai okok mi att idén is -
mét a Pettkó-Szandtner Ti bor is ko -
lát kér ték fel az ese mény le bo nyo lí -
tá sá ra.

A ló te nyész tõ szak ma ki vá ló ta -
nu ló ja cím re pá lyá zók, csak úgy
mint ta valy, most is egy olyan ver -
se nyen vet tek részt, amely tu laj -
don képp a szak mun kás vizs ga
anya gát öle li fel. Egy egy sze rû
szak mun kás vizs gá hoz ké pest itt
azon ban az a nagy kü lönb ség, hogy

ezen a ver se nyen az or szág leg jobb
21 ta nu ló ja vett részt.

A meg mé ret te tés el sõ nap ján az
or szág leg jobb ló te nyész tõ ta nu lói
négy órás írás be li fel ada tot ol dot tak
meg. A ver seny má so dik nap ján ki -
zá ró lag gya kor la ti tár gyak ból ver -
se nyez tek a ta nu lók. Ezen a na pon
fo gat haj tás ban, lo vag lás ban, majd
pe dig a ló tar tás ban és az az zal kap -
cso la tos ma nu á lis fel ada tok ban mu -
tat ták meg tu dá su kat a ver seny zõk.
Az utol só, az az har ma dik ver seny -
na pon megint az el mé le té volt a fõ -
sze rep, hi szen ek kor a di á kok nak

több elõ re meg adott té má ban kel -
lett szó be li elõ adást tar ta ni uk egy
há rom ta gú szak mai zsû ri elõtt.

A bá bol nai di á kok nak, akik
egyéb ként ta valy az el sõ két he lyet
hoz ták el, most sem volt okuk a
szé gyen ke zés re, hi szen a Pettkó-
Szandtner Ti bor lo vas is ko la két in -
dí tott ta nu ló ja a har ma dik és ne -
gye dik he lyen vég zett a szak ma ki -
vá ló ta nu ló ja ver se nyen. A sors fin -
to ra hogy a má so dik he lyet egy
olyan ta nu ló sze rez te meg, aki a ta -
va lyi év ben a bá bol nai lo vas is ko lá -
ban vég zett. Nagy At ti la Ist ván

Fríz lovas tábor Kisbábolnán
Há rom na pos lo vas tá bor ba vár ták áp ri lis vé gén a fríz lo vak ked -

ve lõ it a Kisbábolna Lo vas Klub ba. A tré nin get két hol land lova-
soktató ve zet te, akik be avat ták a részt ve võ ket a díj lo vag lás for té -
lya i ba és a hol land ló faj ta sa já tos sá ga i ba.

A Lo vas Klub ál tal szer ve zett ren dez vény cél ja az volt, hogy a zö -
mé ben munkalóként is mert há ta sok új ol da luk ról is meg mu tat koz -
has sa nak. A fríz lo vak ugyan is amel lett, hogy meg bíz ha tó ak és jól
ter hel he tõ ek, a lo vas spor tok te rén is ki vá ló an tel je sí te nek. Ma
még en nek nin cse nek ko moly ha gyo má nyai Ma gyar or szá gon, de a
szer ve zõk bíz nak ab ban, hogy ha ma ro san nem csak a fo gat haj tás -
ban, de a díj lo vag ló ver se nye ken is egy re több ször ta lál koz ha tunk
ezek kel az igen ked ve zõ tu laj don sá gú és na gyon att rak tív lo vak kal. 

SZÍNHÁZI AJÁNLÓ

Csak a világ végire...
Szarka Gyula (Ghymes) mesekoncertje

a Komáromi Jókai Színházban
Ta valy feb ru ár ban mu tat ták be el sõ íz ben a me se kon cer tet, me lyet sze re tet tel

aján lok a szín ház- és ze ne ba rát csa lá dok nak, gye rek cso por tok nak. A da ra bot má jus
28-án és 29-én 10 órai kez det tel tûz te is mét mû so rá ra a Jó kai Szín ház, me lyet csa -
lá di as lég kö re, szín vo na las elõ adá sai na gyon von zó vá tesz nek min den kor osz tály
szá má ra.

A koncertet kedves keretjátékba foglalta egy párocska története a Meseládával. Az
asszonyka elõször igencsak zsörtölõdött, hogy a legény utolsó garasaikat erre az
ócskaságra költötte, de ahogy kinyílt a láda fedele, s elõbújtak belõle szép lassan az
énekek, mesék, versek, mondókák: bizonnyal megbékélt, s boldogan cipelte ki a
végén párjával együtt a kincsestárrá átlényegült ládikót. 

Jelzésszerû jelmezekben játszották el a színészek (Holocsy Katalin és Bernáth
Tamás) az Egyszeregykirályfit, szépen kiemelve az igaz érzések értékét. Az Aluszol-e
te juhászt is megjelenítették. A Róka és a varjú elõadását ötletes bábjátékkal
illusztrálták, a Lagzit pedig humoros pantomim-szerû kísérõ játékkal, amit a hall-
gatóság is eljátszhatott, s otthon is lehet majd imígyen bohóckodni. Táncban és
gyertyákkal, utalásszerûen elmesélt történet lett a Megy a juhász szamáron c. dal-
ból. Megtanítottak sok kedves mondókát, dalocskát, körjátékot, több tucatnyi bátor
gyerek énekelhette a színpadon a Kiskacsa fürdik c. dalt, a nézõtéren is teli torokból
kurjanthatták a Bennünk van a kutyavér vicces sorait. Felcsendült még az Ajándék,
a Kétkrajcáros dal és a Pad alatt. 

Mind a régi, mind az új dalok áthangszerelése, jókedélyû elõadása - Varga Bori
és Kun Csaba közremûködésével - visszaadta azt a jó hangulatot, amely mindkét
Ghymes gyereklemezt meghatározza. Egyszerû, tiszta harmóniák, csengõ-bongó
hangok, lágy vagy éppen pattogó ritmusok tették változatossá és szívhez szólóvá a
koncertet. A színmûvészek is muzsikáltak olykor; énekük, táncuk, a gyerekek felé
küldött sok szeretetteljes mosolyuk bearanyozta az elõadást.

Hamar eltelt az egy óra, bár rengeteg dolog történt a színpadon és sokezer hang,
érzés kúszott át a színpadról a nézõtéren ülõk fülébe, majd a szívébe, ahol beá-
gyazódva bizony nagy csodákat tud tenni ezekkel a kisemberkékkel! Jó volt bele-
gondolni, hogy a számtalan elõadáson milyen rengeteg gyerekhez jut el ez az
üzenet. (bõvebb információ: www.jokai.sk)

Szanyi Katalin a verseny harmadik helyezettje

Karlecz Barbara a verseny negyedik helyezettje
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Aki csak is mer te, an nak a
ked ve sen mo soly gó, ra vasz kás
te kin te tû, meg fon tolt sza vak kal
szel le me sen okos, gyak ran szó -
já té kos Nagylaci ma radt az em -
lé ke ze té ben. Aki csak ol vas ta,
an nak ké pek ben gaz dag, nép -
me se vi lág gal és szür re a liz mus -
sal egy szer re kö ze li ro kon, dal -
la mo san hul lám zó köl té sze te
ma rad mind örök ké iro dal mi
kincs tá rá ban, és úgy ér zi, alig ha
volt még köl tõnk, aki szo ron ga -
tó, ko mor gon do la to kat olyan
fény pom pás, ké pek ben gaz dag
de rû vel tu dott vol na kö zöl ni,
mint õ. Ám bár az el múlt év ti ze -
dek egyik leg je len té ke nyebb
köl tõ je volt, so ha se múlt el be -
lõ le az a fes tõ- és gra fi kus mû -
vész, ami nek in dult. És ko rai
ha lá la után ha gya té ká ban fes -
tett és raj zolt ké pek tár lat ra va -
ló tö me ge ma radt. 

Fa lu ról jött, a Du nán túl ról,
kö zép is ko lá it is az ok ta tó in té ze -
te i rõl hí res Pá pán jár ta ki. Ott -
hon olyan pa rasz ti csa lád ból
szár ma zott, amely szor gal má val
a mó do sab bak kö zé emel ke dett
és igényt tar tott a mû velt ség re,
a kö vet ke zõ nem ze dé ke ket az
ér tel mi ség rang ja fe lé ve ze tõ út -
ra. Eze ket a nem zet fenn tar tó,
ki tû nõ, szor gal mas csa lád fõ ket
a leg ször nyûbb idõk ben jö ve -
vény szó val ,,kulákok”-nak ne -
vez ték és jó eset ben po li ti ka i lag
ide ge nek nek, de szok vá nyo sab -
ban el len sé gek nek te kin tet ték,
és úgy is bán tak ve lük. Az apa -
aki nek köl tõ vé le en dõ fi án kí vül
még há rom úgy szin tén is ko lá -
ban ta nít ta tott gyer me ke volt -
úgy halt meg, hogy ,,nem bé -
kült meg a vi lág gal, amely
tönk re tet te õt”. (Ezt az em lé ke -
zõ mon da tot egy má sik fia, az
úgy szin tén köl tõ Ágh Ist ván ír -
ta le.) Ad dig ra azon ban a Pá pán
érett sé gi zett fiú húsz éves fõ vel
már Bu da pest re jött, hogy haj -
la ma sze rint fes te ni, raj zol ni ta -
nul jon. A tör té ne lem 1945-nél
tar tott, a vi lág ép pen túl lé pett a
vi lág há bo rún.

A fa lu ról, pa rasz ti sor ból vá -
ros ba igyek võ, ér tel mi sé gi sor ba
emel ked ni kí vá nó if jú ság nak
tör té ne lem ad ta kö vet ke zõ he -

lye a ,,Népi Kol lé gi u mok” va la -
me lyik ében volt..

Ez az if jú ság meg tes te sí tet te
a há bo rú utá ni há rom-négy év
op ti mis ta de rû jét, a hi tet, hogy
mi épít jük és ma gunk nak épít -
jük jö ven dõn ket. Ezek a kol lé gi -
u mok szá mos ki tû nõ ér tel mi sé -
git in dí tot tak út já ra. Egész sor
je len té keny köl tõnk itt ta lál ta
meg sa ját hang já nak el sõ üte -
me it. Csak nem azo nos év já ra tú,
ha son ló ihletettségû, több sé -
gük ben sa ját hang vé te lû írás -
mû vé szünk szin te egy szer re lé -
pett iro dal munk fel fris sü lõ kó -
ru sá ba. Nagy Lász lón kí vül -
hogy csak a leg fon to sab ba kat
em lít sük - Ju hász Fe renc, Csa -
ná di Im re, Kor mos Ist ván, Fo -
dor And rás, Si mon Ist ván
együtt je lez te, mi fé le új han -
gok kal gaz da go dik köl té sze -
tünk. Me rõ ben kü lön bö zõ mû -
vész egyé ni sé gek ezek, de ös  sze -
kö ti õket a nép kö zel ség for má -
ban is, kö zös ség tu dat ban is, a
köl tõi ha gyo mány és az új irán -
ti ér zék egy sé ge, a ta nu lás sal
szer zett kul tú ra in tel lek tu a li tá -
sa. Alig ha nem már most, kö zel
fél év szá zad dal együtt in du lá suk
után meg ál la pít hat juk, hogy -
leg alább is az em lí tet tek - je len -
té keny köl tõk, de kö zöt tük a
leg je len té ke nyebb, leg egyé nibb
és a leg na gyobb ha tá sú Ju hász
Fe renc és Nagy Lász ló. Gyak ran
együtt is szok ták em le get ni
õket, ha bár a vi lág egé szé hez
va ló hoz zá ál lá suk - a kö ze li hez
is, a koz mi kus ha tár ta lan sá gok -
hoz is - tel je sen más, gaz dag
kép al ko tó kép ze le tük me rõ ben
kü lön bö zõ, még ha mind ket ten
el tép he tet le nül kap cso lód nak is
a folk ló ri (nép köl té sze ti, nép -
me sei) gyö ke rek hez.

Ezek a jel leg ze tes újat je len tõ
tu laj don sá gok már mind meg -
ta lál ha tók az in du ló Nagy Lász -
ló köl té sze té ben. A hang vé tel
azon ban kez det ben csak a de -
rût, a bi za ko dást, a fel tét len hi -
tet fe je zi ki. Akik nél ez a hang
nem vál to zik az év ti zed vé gé re
hol ha mar, hol fok ról fok ra be -
kö vet ke zõ csa ló dá sok, ki áb rán -
du lá sok ha tá sá ra, ok vet le nül be -
le té ved nek, be le süp ped nek a
kö vet ke zõ év ti zed ,,sematiz-

mus”-nak ne ve zett vak vagy ha -
zug köz hely kul tu szá ba. Nagy
Lász ló nál ez már azért sem kö -
vet kez he tett be, mert egy ta -
nul má nyi ösz tön dí jat ka pott
Bul gá ri á ba. 1949-ben uta zott
el, és csak 1952-ben jött ha za.
Te hát nem fo ko za to san kel lett
át él nie a vál to zás, ,,a for du lat
éve” tör té nel mi és lé lek ta ni
moz za na ta it. El ment bi za ko dó -
an, és egy olyan lég kör be ér ke -
zett ha za, amel  lyel már nem
azo no sul ha tott. Köz ben azon -
ban - min dig jó ta nu ló lé vén -
ala po san el sa já tí tot ta a bol gár
nyel vet. Meg is mer te Bul gá ria
tör té nel mét, iro dal mát, nép raj -
zát, ta lál ko zott az ot ta ni né pi
élet tel és az ér tel mi ség gel. És
ami ele ve cél ja volt a ki kül de tés -
kor, for dí ta ni kezd te a bol gár
nép köl té szet és a bol gár klas  szi -
kus köl tõk re me ke it. Már in du -
lá sa kor jó köl tõ nek tar tot ták, de
ha za ér kez te után ha ma ro san
leg jobb mû for dí tó ink közt is el -
fog lal hat ta he lyét.

Az öt ve nes évek ben meg je -
lent kö te te i ben nyo mon le het
kö vet ni, hogy a de rûs lé lek ho -
gyan ko mo ro dik el. Az 1951-
ben nap vi lá got lá tott A tü zér és
a rozs cí mû gyûj te mény még az
elõ zõ itt ho ni évek ben és a Bul -
gá ri á ban írt ver sek a bi za ko dó
évek han gu la ta it tük rö zik, de A
nap je gye se (1954) és még in -
kább A va sár nap gyö nyö re
(1956 ele je) már ké te lyek kel,
szo ron gá sok kal tel jes köl te mé -
nyek kel jel zik a köl tõ ke dély vi -
lá gá nak meg vál to zá sát. Ugyan -
ak kor ezek ben a gyûj te mé nyek -
ben a köl tõi ké pek, az oly kor
szür re a liz mus-kö ze li gon do lat -
kap cso lá sok, az egy re tün dök -
lõbb vers for mák me re de ken fel -
íve lõ mû vé szi szín vo nal ról val la -
nak. És in nét egy re gaz da go dik,
el mé lyü lõbb lesz az élet mû. A
me se ere de tû, mi ti kus, a né pek
kö zös em lé ke ze té ben õr zött õsi
kép ze tek, a ter mé szet ké pe i nek
lá to má sos idé zé se vég ér vé nye -
sen ki épí ti Nagy Lász ló kép- és
kép ze let vi lá gát. Pe dig köz ben a
kül vi lág ad ta rossz köz ér zet hez
já rul fe le sé gé nek - az egész lé -
tét-lé nye gét ki egé szí tõ köl tõ -

asszony, Szécsi Mar git - hos  szan
tar tó sú lyos be te ges ke dé se is.
Köl té sze te egy ben vé de ke zés is
mind az el len, ami bá na tot,
gyöt rõ dést okoz a nagy vi lág ban
és a kis vi lág ban. Köz ben lel ki is -
me re tes új ság író. Ami kor az öt -
ve nes évek ben jól érez he tõ en
kezd kegy vesz tett len ni a kul -
túr po li ti ka ura i nak sze mé ben,
ak kor a ke gyek ben ál ló, de em -
ber sé ges Zelk Zol tán si et se gít -
sé gé re. Zelk ak kor egye bek közt
a Kis do bos cí mû gyer mek lap
fõ szer kesz tõ je. Ma ga mel lé ve szi
mun ka társ nak, gya kor la ti lag
se géd szer kesz tõ nek. Ez biz to sít -
ja meg él he té sét, de egy újabb
köl tõi hang ra is biz tat. A Kis do -
bos lé te ma gya ráz za, hogy Zelk
is, Nagy Lász ló is oly sok iga zán
ki tû nõ, óvo dá sok nak és kis is ko -
lás ok nak szó ló gyer mek ver set is
írt. 1956 után pe dig a köl tõ
vég le ges ál lást ka pott az Élet és
Iro da lom nál, ahol te kin tet tel
kép zõ mû vé sze ti fel ké szült sé gé re
a lap kép szer kesz tõ je, majd ezt a
te vé keny sé get is meg tart va, fõ -
mun ka tár sa lett mind ha lá lá ig.

Iro dal mi el is me rés ben so ha
nem volt hi á nya. Há rom szor is
ka pott Jó zsef At ti la-dí jat, 1966-
ban Kos suth-dí jat. Egész sé ge
azon ban nem bír ta so ká ig. A
ha lál gon do la ta, lá to má sa, ké -
sõbb fé lel me egy re több ször je -
le nik meg mind szem lé le te seb -
ben ver se i ben. Nem egy nagy
köl te mé nye (pél dá ul: Jön nek a
ha ran gok ér tem vagy a Me -
nyeg zõ) a ha lál tánc ok fogvacog-
tató ké pe it idé zik.

Vár ta a ha lált, amely 53 éves
ko rá ban jött el ér te.

Ös  sze ál lí tot ta:
Veresné Szkocsek Má ria

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

30 éve halt meg Nagy László
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Ne ves és so kunk ál tal na gyon
sze re tett ven dé ge volt idén a
köl té szet nap ja al kal má ból ren -
de zett ös  sze jö ve te lünk nek a
Zsolnay Ká vé ház ban. Fa ra gó
La u ra ének mû vész fo gad ta el
meg hí vá sun kat és mu tat ta be
leg újabb mû so rát a bá bol nai
iro dal mat és mû vé sze tet ked ve -
lõ ér dek lõ dõk nek. A mû sor cí -
me As  szony sze rel mek, as  szony -
sor sok, mely nek be mu ta tó ja
nem rég Bu da pes ten a Fé szek
Klub ban volt. 

Hogy ke rült egy ének mû vész
az iro dal mi dél után ra? Na gyon
egy sze rû en. Gyõr ben egy zárt -
kö rû elõ adá son hal lot tam, néz -

tem az ös  sze ál lí tást, és úgy gon -
dol tam, hogy ezt a bá bol na i ak -
nak is lát ni uk kell. Fa ra gó La u -
ra Márai Sán dor egy ed dig nem
pub li kált írá sá val kezd te elõ adá -
sát, mely egy új szü löt tet kö -
szönt, és elõ re ve tí ti el jö ven dõ
éle tét. La ka tos De me ter Ara tás
cí mû, szin tén az új szü löt tet kö -
szön tõ tör té ne te csán gó nyel -
ven, íze sen fe jez te ki ugyan azt
az örö möt és sze re tet. A ma gyar
böl csõ dal ok a pró zá ról a ma gyar
nép dal ra vál tot tak. Mó ricz
Zsigmod: A ke resz te lõ cí mû írá -
sa ag go da lom mal, hu mor ral,
sok sze re tet tel mu tat ta be a pa -
rasz ti gyer mek kö szön tést. És
az tán sor ban jöt tek: a szív hez
szó ló an el éne kelt Kõmíves Ke -
le men nép bal la da, a mo solyt fa -
kasz tó er dé lyi gyer me kek le ve -
lei a Jé zus ká hoz, me lye ket Wass
Al bert  gyûj tött cso kor ba és
adott ki a két vi lág há bo rú kö -
zött. Majd a gyer mek nö ve ke -
dé sé vel nép dal ok, és me sék
Kóka Ro zá lia gyûj té sé bõl. Az
as  szony sze rel mek, as  szony sor -
sok ter mé sze te sen el ju tott a
gyö nyö rû gre go ri án-csán gó ha -
lott si ra tó hoz is. Hi szen az élet
íve az emel ke dés után a ha lál hoz
ve zet. Hogy ne szo mo rú an fe je -
zõd jön be a meg ha tó, min den ki
szá má ra na gyon él ve ze tes, le bi -
lin cse lõ elõ adás, a mû vész nõ vi -

dám szé kely nép me sék kel ol -
dot ta a han gu la tot

Fa ra gó La u ra nagy re per to ár -
ral ren del ke zõ mû vész, aki
1970-ben, mi u tán meg nyer te
az Arany Pá va ének ver senyt,
ének-ma gyar sza kos, majd Ber -
lin ben ének mû vész dip lo mát
szer zett. Bar tók és Ko dály kó -
rus mû ve ken nõtt fel. Szá má ra a
ma gyar ze ne és nép dal egyen ér -
té kû a mû ze nei ér té kek kel. A
fon tos az, hogy min den mû fajt a
ma ga stí lu sá ban ad jon elõ a mû -
vész. A ma gas szín vo na lú is ko -
lák nak kö szön he tõ en el ju tott a
gyö ke re kig. Er dé lyi, mold vai
út ja in hal lás után ta nul ta a da -
lo kat, hi szen a nép dalt iga zán
meg ta nul ni csak hal lás után le -
het. A mû dal okon át ve ze tett
út ja a nép dal okig, de nem csak
azo kat ad ja elõ. Pél dá ul Bu da -
pes ten, a rá kos pa lo tai Nagy-
bologasszony temp lom ban tar -

tott elõ adá sán ki lenc Ave Má ri -
át éne kelt.

Ma gyar éne kes nek vall ja ma -
gát, aki sze rel mes a ma gyar kul -
tú rá ba, mert azt ér ti, is me ri.
Min dig egye dül éne kelt, nem
zenekarral,ezért szinesíti elõ adá -
sát me sék kel. A me se ma na -
gyon nép sze rû, olyan, mint a
hagy ma hé ja, egy re mé lyebb ré -
te gek, ér té kek fe lé ju tunk el ál -
ta la a nép mûvésze-
tében.Nagyon jól öt vöz he tõ a
nép dal lal, de a szép pró zá val is.

Kö szön jük a mû vész nõ nek
ma ra dan dó él ményt nyúj tó elõ -
adá sát, a ma gán éle té be va ló be -
pil lan tás lehetõségét,közvetlen-
ségét. 

Jó ér zés a mai ro ha nó, ra ci o -
ná lis, sok szor lé lek te len nek tû -
nõ vi lág ban meg erõ sí tést kap ni
ar ról, hogy még is van lé lek, ér -
zé sek, sze re tet, a fáj da lom mel -
lett pe dig az öröm, de rû, vi -

,,Szelíd 

szépségek

földjén’’

Faragó Laura
a Zsolnay Kávéház Irodalmi 

délutánjának vendége

„Ha meg érint het né lek”
2008. áp ri lis 25-én az ön kor mány zat ál tal szer ve zett Mu zsi ka hang -

jai prog ram ke re té ben ke rült sor Gá ti Osz kár elõ adó est jé re a Já ték-
szín ben. A pro duk ció õs be mu ta tó ja 1983-ban volt a Pes ti Víg adó Ka -
ma ra ter mé ben, és az óta szin te tö ret len si ker rel ke rül be mu ta tás ra fõ -
vá ro si és vi dé ki hely szí ne ken egy aránt.

Már az elõ adás kez de te is sok  min dent el árul ar ról, hogy mi re is
szá mít hat a más fél óra alatt a kö zön ség.

A te rem ben sö tét ség, és így hang zik el a Kosz to lá nyi sze rint tíz leg -
szebb ma gyar szó:

„Láng, gyöngy, anya, õsz, kard, szûz, csók, vér, szív, sír - egy tel jes
em be ri élet tör té ne te. Pe dig csak tíz ma gyar szó. Kosz to lá nyi De zsõ
sze rint a leg szeb bek nyel vünk ben. Di csõ ség, öröm, fáj da lom, szen ve -
dés, kö tõ dés és vá lás van ben nük, min den, ami éle tün ket vé gig kí sér te.

Sza vak, ame lye ket nem mon dunk ki.
Sza vak, ame lyek tõl fé lünk.
Trá gár ság gal ál cáz zuk bi zony ta lan sá gun kat, né ma ság gal ma gá -

nyun kat, gú nyos har sány ság gal örö mün ket. Gyön ge sé gün ket ta kar -
gat va, na gyo kat le gyint ve, jó kat rö hög ve, dip lo ma ti ku san kön tör fa laz -
va, az ért he tet len sé gig el kor cso sít va pró bá lunk be szél ni ak kor is, ha
zo kog ni, vagy or dí ta ni vol na ked vünk, vagy ki a bál ni örö mün ket a vi -
lág nak”

És va ló ban, e tíz szó ra van fel fûz ve az elõ adás gon do la ti sá ga, han -
gu la ta, üze ne te.

„Ta lál ko zás egy fi a tal em ber rel, va gyis ré gi ön ma gunk kal, aki szá -
mon ké ri, mi re ju tot tunk. Haj na li ré szeg ség, ame lyet nem a bor okoz,
ha nem a meg döb ben tõ fel is me rés: mi lyen szép sé ge it nem vet tük ed dig
ész re az élet nek. Egy ál ta lán, mi a fon tos az élet ben? S egy po fon ként
csat ta nó val lo más: ha sze retsz, éle ted le gyen ön gyil kos ság, vagy majd -
nem az.”

Ka rin thy, Kosz to lá nyi, Sza bó Lõ rinc, Jó zsef At ti la sza vai, so rai. a
pén tek es te  Gá ti Osz kár sza vai vol tak. Õ be szélt hoz zánk, s el is fe lej -
tet tük, hogy e so rok ere de ti leg írók, köl tõk tol lá ból szár maz nak.

Az el hang zott ver sek, szö veg rész le tek se gít sé gé vel vé gig jár hat tuk,
vé gig él het tük egész em be ri lé tün ket: if jú sá gun kat, sze rel me in ket, szü -
lõi mi vol tun kat, csa ló dá sa in kat, ku dar ca in kat Volt idõnk a mû vész se -
gít sé gé vel át gon dol ni, hogy mi ért ilyen a vi lág, mi ért nem va gyunk
job bak , s va jon meg vál toz tat ha tó-e mind ez. 

Az mûsor vé gén ért jük meg iga zán a mû sor cí mét: Ha meg érint het -
né lek.

Aki je len volt az elõ adá son, igen nel vá la szol hat: igen, meg érin tet -
tél.

Veresné Szkocsek Má ria
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A Bá bol nai Szenny víz ke ze lõ
és Szol gál ta tó kft. fõ te vé keny -
sé gén kí vül a köz te rü let fenn -
tar tá si, par ko sí tá si mun kák ko -
or di ná lá sát is vég zi. Az el múlt
évek szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo -
nyai vá ro sunk te rü le tén lé võ
több év ti ze des fá kon is lát ha tó
ká ro kat okoz tak. Egyes fák ko -
ro ná já nak fel sõ ágai el szá rad -
tak,  me lye ket  ha ma ro san  a
far on tó ro va rok és gom bák vet -
ték bir to kuk ba. Az el szá radt
kor ha dó ágak lezuhanásától
egy re in kább tar ta ni kel lett.

Nagy Kár oly te le pü lés gaz da
köz re mû kö dé sé vel 2007 õszén
tar tott elõ ze tes fel mé ré sek nek
meg fe le lõ en, majd az Ide gen -
for gal mi, Te le pü lés fej lesz té si és
Kör nye zet vé del mi Bi zott ság
ülé sét kö ve tõ en 2008. áp ri lis
má so dik he té ben sor ke rült a
bal eset ve szé lyes sé vált fák ki vá -
gá sá ra, és az idõs, még ment he -
tõ fák tisz tí tó met szé sé re. Ösz  -
sze sen 2 fe nyõ, 7 akác 3 kõ ris
ki vá gá sát ipa ri al pi nis ták vé gez -
ték.

A Pol gár mes te ri Hi va tal
elõt ti két fe nyõ fa a nagy szél vi -
har ok mi att oly mér ték ben
meg dõlt, hogy bár mi kor az út -
test re, jár mû vek re zu han hat tott
vol na.

A Mé szá ros úton két akác fa
ki vá gá sát in do kol ta, hogy az
egyik fé lig el szá radt, a má sik
hos  szan ti irány ban ket té re pedt. 

A ré gi te me tõ ben lé võ bo ros -
tyán nal be fu tott fák ko ro na vá -
zát al ko tó ágak tel je sen el kor -
had tak, egy har ma dik ki vá gá sá -
ról an nak tisz tí tó met szé se so -
rán kel lett dön te ni. A fa lát szó -
lag tel je sen egész sé ges volt,
csak egyes ág vé gek vol tak el szá -
rad va, me lyek el tá vo lí tá sát kö -
ve tõ en vált lát ha tó vá, hogy a fa

ága i nak és - mint ké sõbb ta -
pasz tal tuk - tör zsé nek a kö ze pe
is od vas, kor hadt volt. A kõ ris -
fát csak egy vé kony kb. 10-15
cm élõ ré teg tar tot ta kör ben, ki -
dõ lé se csak idõ kér dé se lett vol -
na. Je len cikk mel lé kelt fo tói
mu tat ják a fa anyag ban be kö -
vet ke zett pusz tu lást. A tör zsé -
ben ki ala kult odú egy kor ott -
hont adott egy méh csa lád nak,
mely nek el ha gyott üres lépei
még meg ta lál ha tók vol tak.

A te me tõ ben lé võ fák ki vá -
gá sát in do kol ta, hogy ki dõ lé -
sük, vagy a le tö re de zõ ága ik a
sí ro kat és el sõ sor ban a sí ro kat
gon do zó hoz zá tar to zó kat ve -
szé lyez tet ték. Az akác fák kö zül
ket tõ nek a ko ro ná ja a Szé che -
nyi la kó te le pi ga rá zsok fö lé haj -
lott. Az év ele jén tom bo ló szél -
vi har ban e fák egyi ké nek ága
le tört és csak a sze ren csén mú -
lott, hogy nem a vé kony pa la te -
tõ re zu hant. 

A fa vá gá si mun ká la tok so rán
a vé ko nyabb ága kat ág ap rí tó val
da rál ták le, a fel kug li zott ága -
kat és tör zse ket a szo ci á li san rá -
szo ru lók ré szé re, mint té li tü ze -
lõ té rí tést a te le pü lés gaz da irá -
nyí tá sá val a Pol gár mes te ri Hi -
va tal új kis trak to rá val szál lí tot -
tuk ki.

A ki vá gott fák meg üre se dett
he lyé re ter mé sze te sen új fa cse -
me ték ki ül te té sé rõl is gon dos -
kod tunk. A te me tõi kõ ri sek és
aká cok he lyé be össze sen 27 db
fát, cser jét – ma gas kõ rist, ja -
pán aká cot, kis le ve lû, és krí mi
hár sat, csá szár fát, jú dás fát, vi -
rág lon cot és arany esõt – ül tet -
tünk. A nö vé nyek meg vá lasz tá -
sá nál fi gye lem be vet tük a klí -
ma vi szo nyo kat, és azt, hogy le -
he tõ leg mi nél vál to za to sabb
nö vé nyek ke rül je nek a ré gi ek

he lyé re. A cse me ték egy elõ re
még tá masz ték ra szo rul nak, de
re mé nye ink sze rint meg erõ söd -
nek, lomb ko ro ná juk kal és vál -
to za tos vi rág dísz ük kel mél tó
utó da ik lesz nek a ki vá gott fa -
ma tu zsá le mek nek. A Föld nap -
ja ke re té ben az ál ta lá nos is ko la
te rü le tén is sor ke rült par ko sí -
tás ra, itt lomb hul la tók és örök -
zöld dísz nö vé nyek ke rül tek ki -
ül te tés re a Szü lõi Mun ka kö zös -
ség és di á kok köz re mû kö dé sé -
vel. A kör for ga lom ban a 2006-
ban ül te tett, de ki szá radt, va la -
mint van da liz mus mi att ki tört
lomb hul la tó kat a Zöld öve zet
Kft. pó tol ta.

Saj ná la tos, hogy a la kos ság
ér de ké ben ül te tett nö vé nyek ál -

lan dó cél táb lái az ere jü ket ron -
gá lás sal fi tog ta tó if jak nak. A
ron gá lás nak és a nem tö rõ döm -
ség nek sze ren csé re – ha rit kán
is - el len pél dá já val is ta lál koz -
ha tunk. A köz te rü let re ül te tett
fá kat sok eset ben, a ká ni ku lai
idõ szak ban a la kók meg ön tö -
zik, az el haj lott cse me té ket ki -
ka róz zák. A po zi tív pél da re -
mél he tõ leg el ter jed, hi szen
mind an  nyi unk ér de ke, hogy a
köz te rü le te ink még szeb bek le -
gye nek. Az ál tal hogy a fa cse -
me té ket gon doz zuk, ké sõbb
meg há lál ják az em ber tö rõ dé -
sét ár nyé kot adó lomb ko ro ná -
val, il la tos vi rá gok kal, és a
lomb ko ro ná ban ott hont ta lá ló
éne kes ma da rak éne kük kel.

Balesetveszélyes fák kivágása

III. BÁBOLNAI
KUTYA 

SZÉPSÉG- ÉS
ÜGYESSÉGI
VERSENY

Helyszín: Bábolna GYÖK Park (Kölcsey u.)
Idõpont: 2008. május 17. (szombat) 15 óra

Nevezési díj: 400,- Ft
(az összegyûlt nevezési díjjal

a Gyök a Bõny-szõlõhegyi kutyamenhelyet
támogatja!)

Nevezés: a helyszínen 15.00 óráig.

Díjazás: a legszebb és legügyesebb kutyusok
és gazdáik értékes jutalomban részesülnek !

Gyere el, hogy a Te  négylábúd legyen
Bábolna legszebb és legügyesebb kutyája!

Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
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Má jus 1.
Má jus el se jé re vir ra dó ra a le gé nyek

má jus fát ál lí tot tak a lá nyos há zak hoz. Ezt
több nyi re ti tok ban tet ték. 

A má jus fa vagy máj fa a ter mé szet új já -
szü le té sé nek szim bó lu ma, de sze rel mi
aján dék is le het. A fa ál ta lá ban su dár,
amely nek te te jén hagy ták meg a lomb ját.
Az ud var lá si szán dék ko moly sá gát je lez -
het te a fa faj tá ja vagy nagy sá ga. Sza la gok -
kal, zseb ken dõk kel, vi rá gok kal, te li üveg
bor ral, hí mes to jás sal dí szí tet ték. Egyes
vi dé ke ken a nagy lány ság el is me ré sét je -
len tet te a má jus fa. Ez után már el me het -
tek a bál ba, tánc mu lat ság ra a lá nyok. 

A Nyu gat-Du nán tú lon és a Fel vi dé ken
ál ta lá ban Pün kösd kor ki tán col ták, le bon -
tot ták a máj fát, majd mu lat ság gal zár ták a
na pot. 

Fa gyos szen tek: má jus 12;13;14. 
Pong rác, Szer vác és Bo ni fác óke resz -

tény vér ta núk vol tak, akik a hi tü kért hal -

tak meg. Év szá za dos meg fi gye lés és ta -
pasz ta lat sze rint a ta va szi me leg má jus
kö ze pe fe lé hir te len hi deg re for dul hat.
Ezért kö tõ dik a ne vük höz a fa gyos szen tek
el ne ve zés. 

Pün kösd:
A hús vé tot kö ve tõ öt ve ne dik nap ra

esik pün kösd, így moz gó ün nep má jus 10
és jú ni us 13-a kö zött. Ezt az ün ne pet a
ke resz tény egy ház an nak em lé ké re tart ja,
hogy Jé zus menny be me ne te le után a
Szent lé lek le szállt az apos to lok ra. A nép -
ha gyo mány ban eh hez a nap hoz sok fé le
szo kás kap cso ló dik: 

Pün kös di ki rály-vá lasz tás:
A le gé nyek ügyes sé gi ver se nye volt ez.

A leg ügye sebb le gényt il let te ez a cím. Ló -
ver se nyen, rönk hú zá son bi zo nyít hat ta rá -
ter mett sé gét a pünkösdikirály. Ju tal ma
volt, hogy egy évig min den la ko da lom ba,
mu lat ság ra, ün nep ség re hi va ta los volt.
Min den kocs má ban a fo gyasz tá sát a fa lu

fi zet te. Tár sai õriz ték lo va it, mar há it. Ez a
ki vált ság egy évig tar tott,  in nen ered ez a
szó lás: „Rö vid, mint a pünkös-
dikirályság.”

Pün kös dö lés:
Ez a szo kás az Al föld ön és Észak ke let-

Ma gyar or szá gon volt jel lem zõ. Táj egy sé -
gen ként vál to zott az el ne ve zé se, pl.: mim-
imamázás, ma va gyon-já rás, mivanma-
járás. Ál ta lá ban lá nyok vol tak a sze rep lõi,
de van do ku men tá ció ar ról, hogy egyes
vál to za tok ban le gé nyek is részt vet tek a já -
ték ban. 

Ház ról-ház ra jár tak a cso por tok, be ké -
redz ked tek, majd éne kel tek, tán col tak.
Ha mind két nem részt vett a já ték ban, kö -
zös tánc mu lat ság gal zár ták a na pot. 

Pün kös di ki rály né-já rás:
A Du nán tú lon ter jedt el ez a nép szo -

kás. Több fé le el ne ve zé se lé te zik: pün -
kösd já rás, pün kösd kö szön tés, cucor-
kázás. Lá nyok jár tak ház ról-ház ra, és ál ta -
lá ban a leg ki sebb lányt ne vez ték pün kös -
di ki rály né nak. Éne kel tek, tán col tak, vi rá -
go kat hin tet tek és jó kí ván sá go kat mond -
tak a há zi ak nak. Ez után ado má nyo kat
kap tak. Van nak olyan pün kös di nép szo -
kás ok, ame lye ket csak egyes te le pü lé se -
ken, il let ve ki sebb táj egy sé ge ken gya ko -
rol nak. Ilyen pl.:

Hesspávázás:
Udvarhelyszéken, a Sóvidéken ma is

élõ ez a nép szo kás. 10-12 éves fi úk, lá -
nyok ko ra reg gel in dul va ének szó val be -
jár ják az egész fa lut. A me net élén a kö zü -
lük ki vá lasz tott ki rály és ki rály né ha lad,
majd a zász ló vi võk. A ka pott ado má nyo -
kat el oszt ják egy más kö zött. 

Törökbasázás:
Ez a nép szo kás fõ leg Nyu gat-Ma gyar -

or szág egyes vi dé ke in jel lem zõ. Egy is ko -
lás fi út törökbasának öl töz tet tek, szal má -
val töm ték ki a nad rág ját, a fel sõ ré szét
gal  lyak kal vi rá gok kal bo rí tot ták be. A zöld
ágak ra csen gõt is akasz tot tak. A há zak ud -
va rá ban pál cá val ug rál tat ták a törökbasát,
s köz ben csú fo lód tak, éne kel tek. 

Rab já rás:
A Du nán túl egyes fal va i ban volt ez szo -

kás. A pün kös dö lõ lá nyok után men tek a
lá buk nál ös  sze lán colt fi úk, s rig mu sok kal
ado má nyo kat kér tek. 

Zöldágjárás:
A zöldágjárás, zöldághordás egyik je les

idõ pont ja a pün kösd. A fa lu egyik pont ján
fe hér be öl töz ve ös  sze gyûl tek a lá nyok.
Kéz fo gás sal sor ba áll tak, a vé gén ka put
tar tot tak, és a ka pun át búj va éne kel ve vé -
gig jár ták a fa lu ut cá it. 

Tánc mu lat ság ok, pár vá lasz tó, ud var ló
szo ká sok: Csal ló köz ben szo kás volt a
vám ke rék ál lí tás. Egy rúd ra ko csi ke re ket
tet tek, fel dí szí tet ték mint a má jus fát. Ki -
ne vez tek egy bí rót, aki nek az volt a fel ada -
ta, hogy mu lat ság ba in du ló pá ro kat el fog -
ja, s a lá nyok kal bír sá got fi zet tes sen. Vám
nél kül sen ki sem me he tett mu lat ni. A
pénzt kö zö sen köl töt ték el. 

Ka lo ta sze gen ek kor há rom na pos tánc -
mu lat sá got ren dez tek. 

Egyes vi dé ke ken ked ves ud var ló szo -
ká sok ala kul tak ki. Pl.: Sár köz ben a le -
gény dí szes eve zõ la pá tot adott a lány nak,
s más nap fel dí szí tett csó na kon la di káz -
tak. 

To po lyán a lá nyok bú za vi rág ból, pi -
pacs ból ko szo rút fon tak, s ki tet ték az ab -
lak ba. A le gé nyek pün kösd haj na lán pün -
kös di ró zsát tet tek an nak a lány nak az ab -
la ká ba, aki nek ud va rol ni sze ret tek vol na,
s el hoz ták on nan a vi rág ko szo rút. 

Pün kös di hi e del mek:
Pün kösd kor a há zak ra, ke rí té sek re, is -

tál lók ra zöld ágat tet tek, hogy el ûz zék a
go nosz, rossz szel le me ket. 

Gyimesben úgy tar tot ták, ha ilyen kor
esik, jó ter més vár ha tó. 

Ba ra nyá ban vi szont azt mond ják: „Ha
pün kösd kor szép az idõ, sok bor lesz.” Az
esõt nem kí ván ták, mert: „A pün kös di esõ
rit kán hoz jót.”

(Forrás:Tátrai Zsuzsanna-Karácsony
M. Eri ka: Je les na pok ün ne pi szo ká sok)

Bors Eri ka

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
MÁJUS

11-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 
Pünkösdvasárnap

18-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Szentháromság vasárnapja

25-én vasárnap 10.15 órakor szentmise, Úrnapja
Június

1-jén vasárnap 10.15 órakor szentmise
Évközi 9. vasárnap

8-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Évközi 10. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Jeles napok Pünkösd havában
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2008. április 22. a Föld napja

Ös  szes sé gé ben jól si ke rült ez a nap.
Hogy mi ért? Több hé ten ke resz tül folyt az
elõ ké szí tés. Bú vár ko dás ra kap tak fel ada to -
kat, pl. gyûjt se tek ös  sze mi nél több ada tot a
Föld rõl, mint boly gó ról! Volt raj zos elõ ké -
szü let is, emb lé mát - ter mé sze te sen a Föld -

rõl - kel lett ki szí nez ni  és ki tûz ni. Min den
gye rek nek a ru há za tá val is ki kel lett fe jez ni
e na pot. Hét fõs csa pa tot kel lett al kot ni a
pró bák hoz. Pén tek lett. Négy hely szí nen
„Hét pró báz tak”, hár mon for gó szín padsze -
rû en dol goz tak. Volt dal ta nu lás (A fény a

Nap ból...), origami, sport já ték. A pró bá kat
min den ott lé võ gyer mek tel je sí tet te. Az el -
sõ he lye zett csa pat a har ma di ko sok kö zül
ke rült ki. Õk mentnek az esz ter go mi ki rán -
du lás ra és még hét fõ a leg job ban dol go zók
kö zül.

Szán tó Zoltánné
al sós mk. ve ze tõ

Az alsó tagozatosok megemlékezése

„1970-ben tar tot ták meg elõ ször a Föld
nap ját az zal a cél lal, hogy a vi lág kör nye zet -
vé dõ i nek lel ki is me ret ét fel éb res  sze – most
már nem csu pán a szû keb ben ér tel me zett
ter mé szet, ha nem az egész Föld ve szé lyez -
te tett sé ge iránt.

Nap, mint nap szem be sül he tünk az zal,
hogy a boly gónk ve szély ben van. Gon dol -
junk akár a te le ví zi ó ra, akár a rá di ó ra, de
nem is kell ilyen mes  szi re men ni, elég ha ki -
me gyünk az ut cá ra. Ele gen dõ csu pán le ve -
gõt ven nünk, körülnéznünk… min den hol
sze mét még ott is, ahol nem kel le ne. Nyu -
godt lé lek kel sé tá lunk el egy sze mét ku pac
mel lett mond ván ez nem az én sze me tem.
Igen pénz be szél, ku tya ugat ala pon míg a
pénz töb bet ér egye sek nek a Föld nél, ad dig
lesz kör nye zet szen  nye zés. Jo go san me rül
fel a kér dés: mit te he tünk mi „kis em be -

rek”? El ter jeszt het jük eze ket az esz mé ket
és meg ál lít hat juk ezt a pusz tí tást, ami ma
jellemzõ.”..

(Ma gyar Ün ne pek alap ján ír ta:
Óhidy Eri ka)

Is ko lánk min den év ben tö rek szik ar ra,
hogy ér de kes prog ra mok kal já rul jon hoz zá
a kör nye zet tu da tos gon dol ko dás  ki ala kí tá -
sá hoz és szem lé let for má lás hoz.

A ko ráb bi évek ben a „Víz vi lág nap ja’’ té -
má ban  szer vez tük  té ma na pot. Az idei tan -
év ben sze ret tünk vol na új gon do la to kat éb -
resz te ni a ta nu lók ban, és más faj ta is me ret -
szer zés hez jut tat ni õket.  

Elõ ször olyan kör nye zet vé del mi té mák -
hoz kér tünk fel elõ adó kat, akik mun ká juk
kap csán is is me rik a gon do kat.

Az „Esz ter go mi Kör nye zet kul tú ra Egye -
sü let” mun ka tár sa meg is mer tet te ta nu ló -
ink kal a meg úju ló ener gia for rás ok fel hasz -

,,Föld napja’’ rendezvények és témanap a felsõ tagozatosoknál
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ná lá sát a min den nap ja ink ban. Eh hez olyan
mo del le ket is be mu ta tott, ami fel kelt het te

a ta nu lók ér dek lõ dé sét.

moz gó in ga
ke rék pá ro zó já ték

Nagy Krisz ti na elõ adó

Ezen a na pon a ta nu lók meg te kint het ték
a gyõ ri Kom mu ná lis Szol gál ta tó ál tal mû -
köd te tett „ÖKOBUSZT”, ahol a la kos sá gi
sze lek tív hulladékgyûjtésõl hal lot tak in for -
má ci ó kat.

A buszt „új ra hasz no sí tott” anya gok kal
de ko rál ták, és meg fi gyel het ték ta nu ló ink a
mû anyag fla ko nok zsu go rí tá sát is. 

Ezt a fog lal ko zást al sós ta nu ló ink is meg -
lá to gat ták.

Akik ker tes ház ban lak nak, meg tud hat -
ták, hogy kell kom posz tot ké szí te ni. Meg le -

pett, hogy ke vés ta nu lónk ren del ke zett in -
for má ci ó val.

A ter ve zett té ma na pot 25-én tar tot tuk,
ami re ta nu ló ink már elõ ze te sen ké szül het -
tek.

Hogy mi lyen le he tõ ség kö zül vá laszt hat -
tak?

– Pla kát, rajz ké szí té se ar ról, hogy mi -
lyen nek kép ze lik a Föl det 100 év múl va

– Az „Én kin csem” cím mel gyûj te mé -
nyek be mu ta tá sa

– Jel ké pes öl tö zet ben meg je le nés Föld
szí ne i bõl (bar na, kék, zöld ru ha, ill. ki -
egé szí tõk)

A meg adott té má ban sza ba don en ged -
het ték ta nu ló ink a fan tá zi á ju kat, és meg le -
põ en ér de kes al ko tá sok szü let tek.

8-11 órá ig tar tot tuk azo kat a fog lal ko zá -
so kat, ami re ta nu ló ink ér dek lõ dé si kö rük -
nek meg fe le lõ en je lent kez het tek.

Fog lal ko zá sok té mái vol tak:

1. Já té kos sport ver seny
2. Sza va ló ill. pró za mon dó ver seny
3. Kéz mû ves fog lal ko zás, ahol kü lön le -

ges ség nek szá mí tott a fa ké reg-rajz ké -
szí tés, és ál lat fi gu rák ké szí té se só-liszt
gyur má ból

4. Ve tél ke dõ a la kó hely rõl, il let ve an nak
ne ve ze tes sé ge i rõl

5. El rej tett élõ lé nyek fel ku ta tá sa,  il let ve
vé dett élõ lé nyek ké pe i nek ös  sze ra ká sa 

6. Film ve tí tés a „Sze lek tív hul la dék gyûj -
tés rõl”, eh hez kap cso ló dó fel ada tok
meg ol dá sa, hul la dé kok szét vá lo ga tá sa.
Élõ Ügyes sé gi fel ada tok.

7. Ügyes sé gi fel ada tok a ter mé szet anya -
ga i val, ha tá mad nak az Ufók!

8. Hul la dék szo bor ké szí tés ho zott anya -
gok fel hasz ná lá sá val.

Ne héz meg ítél ni, hogy, me lyik fog lal ko -
zás tet szett leg in kább a ta nu ló ink nak. Sze -
ret tünk vol na mind egyik té má ban já té kos

is me re tek kel él mény hez jut tat ni ta nu ló in -
kat. Ta lán si ke rült!

Az iz gal mas ered mény hir de tést min dig
vár ják a gye re kek. 

Pénz ügyi tá mo ga tó ink vol tak: RE-
MONDIS Kör nye zet vé del mi és Szol gál ta tó
Zrt. Orosz lány.

Az au tó bu szos ki rán du lást fi nan szí roz ta
a Bá bol nai Szenny víz szol gál ta tó Kft., me -
lyet ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni.

Szom ba ti na pon az Is ko la szék, és a Szü -
lõi Mun ka kö zös ség kez de mé nye zé sé re
kap cso lód tunk be az is ko la kör nyé ké nek
szé pí té sé be, és a fa ül te tés be.

Eh hez a fa anya got Bá bol na vá ros Ön -
kor mány za ta biz to sí tot ta, és min den osz -



Egy re több te le pü lés, in téz -
mény és ci vil szer ve zet csat la ko -
zott a ,,Föld Napja’’ kez de mé -
nye zés hez. Te le pü lé sün kön áp -
ri lis 21-én kez dõd tek a Föld
nap já hoz kö tõ dõ prog ra mok, és
az egész hét en nek je gyé ben
telt. A gye re kek hul la dé kot
szed tek, ve tél ked tek, a meg úju -
ló ener gia for rás ok kal is mer -
ked tek. A fel nõt tek la kó he lyü -
ket ta ka rí tot ták. Aki csak te het -
te, és aki fe le lõs sé get ér zett vá -
ro sá ért, meg moz dult. 

Bá bol na Vá ros Ön kor mány -
za ta áp ri lis 22-én reg gel nyolc
órá ra vár ta la ko sa in kat egy kis
ta ka rí tás ra. Saj nos nem volt to -
lon gás – ta lán a mun ka nap nak
kö szön he tõ en -, de sze ren csé re
a nagy lét szá mú köz mun kás-
csa pat Nagy Kár oly te le pü lés -

gaz da irá nyí tá sá val bir tok ba
vet te a te le pü lé sünk re ve ze tõ
uta kat, és ko moly mennyi sé gû
sze me tet szed tek össze. Az ak -
ci ó ban részt vet tek a Pol gár -
mes te ri Hi va tal dol go zói, akik
szin tén zsá kok kal jár ták a vá -
rost, hogy a bel te rü le ten el szórt
hul la dé kot gyûjt sék össze. A
Bá bol nai Szenny víz ke ze lõ és
Szol gál ta tó Kft. mun ka tár sai a
szenny víz te lep re ve ze tõ út
men ti er dõ sá vot sza ba dí tot ták
meg a te te mes men  nyi sé gû sze -
mét tõl. A Pettkó-Szandtner Ti -
bor Lo vas Szak is ko la és Kol lé -
gi um is ak tí van vett részt a sze -
mét gyûj té si prog ram ban. Õk az
Ölbõ fe lé ve ze tõ utat és út men -
ti ár ko kat bön gész ték át, és
men te sí tet ték az ott ta lált lo -
mok tól.

Ko csis Gá bor meg bí zott
jegy zõ tõl ka pott in for má ci ók
sze rint mint egy 180 zsák nyi sze -
me tet gyûj töt tek össze az ak ci ó -

ban részt ve võk, me lyet a Köz -
út ke ze lõ Kht. szál lí tott meg fe -
le lõ hely re.

Hantos
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tály ból volt ar ra je lent ke zõ, hogy szü le ik
irá nyí tá sá val el ül tes sék a fá kat.

10 órá tól is ko lánk ta nu lói is gyûj töt ték a te -
le pü lés kör nyé kén lé võ sze me tet. A la kos ság
ezt a te vé keny sé get ár pi lis 22-én vé gez te a vá -
ro si FÖLD nap ja fel hí vás ke re té ben. A Köz -
út fenn tar tó Kft. biz to sí tot ta az eh hez szük sé -
ges fel szere lést és a sze mét el szál lí tá sát.  

Bí zunk ab ban, hogy az ilyen té má jú fog -
lal ko zá sok is rá irá nyít ják ta nu ló ink fi gyel -
mét ar ra, hogy kö zös erõ vel, ös  sze fo gás sal

„FÖLD napja” alkalmából a város sem maradt tétlen...

Május 21-én a szülõk hathatós közremûködésével papírgyûjtést szerveztek, majd másnap a gyerekekkel együtt
környezetükben – az udvaron és az óvoda környékén – szedték össze a nem odavaló tárgyakat, hulladékokat.

A ,,Föld napja’’ programjaiból az ovisok és óvónõk is kivették részüket



Ju ta lom ki rán du lás ra utaz tunk az zal a 40
fõ ta nu ló val, akik a „VÍZ és a  FÖLD” na -
pi prog ra mo kon ki emel ke dõ tel je sít ményt
nyúj tot tak.

Az al sós és fel sõs ta nu ló kat az ös  sze sí tett
pont szá ma ik alap ján, a be adott raj za ik, al -
ko tá sa ik alap ján vá lasz tot ták ki a fog lal ko -
zást ve ze tõk és osz tály fõ nö ke ik.

Hely szí nül Esz ter go mot vá lasz tot tuk, és
az in gye nes uta zást és a prog ra mo kat a Bá -
bol nai Szenny víz tisz tí tó Kft  és Is ko lán kért
Ala pít vány tá mo gat ta.

A gye re kek ne vé ben  ez úton meg kö szön -
jük a pénz ügyi tá mo ga tást.

Duna Múzeum

Ki lá tó a he gyen

Esz ter gom mes  szi rõl

Egy ki csi íze lí tõ a lá tot tak ból.
A Du na Mú ze um a ma gyar víz gaz dál ko -

dás sal kap cso la tos tár gya kat, do ku men tu -
mo kat gyûj ti.

A ki ál lí tás so rán lát hat tunk rö vid ös  sze -
fog la lót a ma gyar or szá gi vízimunkálatok
tör té ne té rõl. Meg is mer het tük ha zánk ter -
mé sze tes vi ze i nek ál la po tát, sza bá lyo zá suk
tör té ne tét, kár té te lü ket az ár vi zek kap csán.
Az ár víz pusz tí tó ha tá sát film rész le tek bõl is
meg is mer het tük.

Egy kép ze let be li he li kop ter re száll va fo -

lyók és ta vak fe lett re pül het tünk.
Ûr fény kép Ma gyar or szág ról

Hol van Bá bol na
Víz ki eme lõ

Meg is mer het tük, hogy mi re hasz nál ták a
19. szá zad vé gi vá ros la kók a vi zet.

A fi gye lés után já ték kö vet ke zett kü lön -
bö zõ ví zi esz kö zök kel.

Ki pró bál hat tuk a du gat  tyú-szi vat  tyú mû -
kö dé sét, lát hat tuk a Bán ki tur bi na ki csi nyí -
tett má sát, a zsi lip mû köd te té sét, víz ör vényt
is kelt het tünk.

Ki rán du lá sunk kö vet ke zõ hely szí ne volt
az Esz ter go mi Be mu ta tó köz pont a Kis-
Strázsa he gyen.

A 233 mé ter ma gas Kis-Strázsa-hegy a
Du na-Ipoly Nem ze ti park fenn tar tá sa alatt

áll. A strá zsa szláv ere de tû szó, je len té se õr.
A he gyet alak ja mi att Sá tor-kõ nek is ne ve -
zik.

Az Ok ta tó köz pont ban be ren de zett ki ál -
lí tást te kint het tünk meg a Pi lis élõ vi lá gá ról.

Prog ram ja ik:
– Odú is me ret ma dár meg fi gye lés sel
– Víz bi o ló gi ai vizs gá la tok
– Vad is me ret
– Gyógy nö vé nyek és ehe tõ gom bák vizs -

gá la ta
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Mirõl mesél a Duna Múzeum és a Kis-Strázsa-hegy?
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– Vas füg göny tú ra: a volt ka to nai lõ té ren
ép ség ben ma radt bun ke rek, tank be ál lók
meg fi gye lé se

Árvalányhaj  a lej tõn
Ok ta tó köz pont ban
Ma dár meg fi gye lés

A te rü le tet vas ta gon fe di a jég kor szak
kö ze pé tõl le ra kó dott lösz, va la mint az õs-
Du na és az õs-Vág hor da lé ká ból le ra kó dott
ho mok.

A pu ha lösz fal ban fész kel a par ti fecs ke
és gyur gya lag, me lyet kö zel rõl lát hat tunk.

Tan ös vény mu tat ja be a he gyen lé võ ér té -
ke ket.

Utunk so rán lát hat tunk ér té kes és vé dett
nö vé nye ket, me lyek gyö nyö rû vi rág zás ban
vol tak.

Er re pél da a le ány kö kör csin, a ho mo ki
ár va lány haj, az ezer jó fû. Meg is mer ték ta -
nu ló ink a karsztbokorerdõ nö vé nye it, mint
pl. a saj meg  gyet, kö kényt, ká nya bangitát,
sós ka bor bo lyát, moly hos töl gyet.

Meg fi gyel het tük, hogy a kül szí ni fej té sû
bá nya mi lyen táj se bet ejt, és ezt hogy rekul-
tiválják, és mi vel le het meg aka dá lyoz ni a
ke rék pá ros ok és a mo to ro sok ta laj pusz tí tá -
sát.

A ki lá tó to rony a két vi lág há bo rú kö zött
épült, a har ci re pü lõk irá nyí tó he lye ként
szol gált. Tü zér sé gi fi gye lõ nek is hasz nál ták.
Ma a kör pa no rá mát a lá to ga tók hasz nál -
hat ják a táj meg fi gye lé sé re.

Ál la tok meg fi gye lé sé re is volt le he tõ sé -
günk, mert az odú ban  nem rég ki kelt kék ci -
ne gé ket lát tunk. A pu ha ta laj ból  a leg ügye -
sebb és ki tar tó ér dek lõ dõk nek si ke rült elõ -
csal ni a pe té it ci pe lõ szongáriai cse lõ pó kot. 

A „Gyilkostónál”  ép pen táp lál ko zó mo -
csá ri tek nõst is le kö töt te a fi gyel mün ket.

Ha son ló ér de kes  él mé nyek ben volt ré -
szünk a  he gyen töl tött 2 óra alatt.

Sze ret tük vol na, ha a prog ram kap csán
job ban meg is mer jék ta nu ló ink tá gabb kör -
nye ze tük ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té ke it. 

Bí zunk ab ban, hogy a kö vet ke zõ évek ben
is ta lá lunk olyan tá mo ga tó kat, akik se gí tik
is ko lán kat a kör nye ze ti ne ve lés prog ram ja -
i nak meg va ló sí tá sá ban.

Se gí tõ kol lé gá im nak Szán tó Zoltán-

nénak, Ve res Zol tán nak is meg kö szö nöm
az ak tív mun kát.

Bierbauer Imréné
szak ta nár

Ju ta lom ki rán du lás,
ahogy egy di ák lát ta...

Áp ri lis 30-án, pén te ken min den ki iz ga -
tot tan ér ke zett az is ko lá hoz. Ju ta lom ki rán -
du lás ra in dul tunk mégpe dig Esz ter gom ba.
Az uta zá son olyan ta nu lók ve het tek részt,
akik a Víz vi lág nap ján és a Föld nap ja ren -
dez vény so ro za ton ki vá ló an tel je sí tet tek. Az
út ki csit hos  szú volt, de nem za vart sen kit.
Ének lés sel, be szél ge tés sel és fõ ként ze ne -
hall ga tás sal szó ra koz tat tuk ma gun kat és
egy mást... Elõ ször is el lá to gat tunk a Du na
Mú ze um ba (Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Mú ze um). A mú ze um ban sok-sok ér de kes
ké pet és szebb nél szebb vi de o fil me ket lát -
hat tunk. A mú ze um te tõ pont ja egy bi zo -
nyos ,,pacsaterem’’ volt me lyet leg in kább az
idõ seb bek él vez tek! Itt ki pró bál hat tunk
min den fé le víz zel kap cso la tos dol got. Csi -
nál hat tunk ör vényt, hul lá mo kat, szö kõ ku -
tat. Szó ra koz hat tunk a zsi lip pel és azon át -
en ged he tõ ha jók kal, majd ze nél het tünk víz -
zel töl tött üve ge ken. Ez után a Du na-Ipoly
Nem ze ti Park tan ös vé nyén kap tunk izom lá -
zat. Ta lál koz hat tunk itt töb bek kö zött gyí -
kok kal, pó kok kal, ro va rok kal, ha lak kal és
még mo csá ri tek nõs sel is. Az ös vény mel lett
vé dett nö vé nye ket fi gyel het tünk meg, majd
to váb bi fá rasz tó má szás után gyö nyö rû ki lá -
tás tá rult a sze münk elé a Kis-Strá zsa-hegy
te te jén ál ló ki lá tó ból...

Kö szön jük ezt a feled he tet len ki rán du -
lást Mag di né ni nek, Zo li bá csi nak, Papp La -
ci bá csi nak, Marika néninek és leg fõ kép pen
Pi ros ka né ni igaz ga tó nõ nek, aki nél kül
mind ez nem va ló sul ha tott vol na meg!

,,Mert mi az em ber a ter mé szet hez ké -
pest? Sem mi, a vég te len hez ké pest, min den
a sem mi hez ké pest...’’ (Blaise Pas cal)

Ko vács Do rot  tya 7/a

Mus kát livá sár
Áp ri lis 23-án is mét ha gyo má nyos nak mond ha tó mus kát li vá sárt ren dez tek Bá bol na pi ac te -

rén. A meg fo gal ma zás azon ban így csak kö ze lí ti a he lyeset, hi szen az em lí tett na pon nem vá sá -
rol ha tott bol dog-bol dog ta lan. A mus kát li kat ugyan is a Bá bol nai Ön kor mány zat nál le he tett

meg ren del ni egy sé ge sen
280 fo rin tos net tó áron. A
ter mék árá hoz tar to zó áfát
azon ban csak úgy, mint az
elõ zõ évek ben most is át -
vál lal ta a Bá bol nai Ön kor -
mány zat. És hogy vé gé re
ér jek a gon do lat nak, áp ri lis
23-án te hát azok ve het ték
át a mus kát lit Bá bol na pi -
ac te rén, akik az elõ zõ ek ben
már meg ren del ték azt. No
de hány fé le és mi lyen mus -
kát li ból le he tett vá lasz ta ni?
Ké rem szé pen volt itt ál ló,
fél-fu tó és fu tó is, ös  sze sen
öt fé le szín ben. Szó val min -
den ki ta lál ha tott az íz lé sé -
nek va lót. Egyéb ként a dísz -
nö vény ked ve lõ bá bol na i ak

A költészet
napján

Április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük 1964
óta a költészet napját. Ez alka-
lomból az Idõsek Klubjában
„verses” programot szerveztek.
Ez alkalommal a tagok olyan
költeményeket hoztak magukkal
és olvastak fel illetve mondtak
el, melyeket nagyon szeretnek.
Többek között elhangzott a
legkorábbi összefüggõ magyar
nyelvemlék, a Halotti beszéd,
hallhattuk Petõfi Sándor, József
Attila és még sok más költõ
gyönyörû verseit. A mai világban
sajnos egyre kevesebben
vesznek kezükbe könyveket. A
verses kötetek sokszor ott
porosodnak a polcokon. Talán
egyszer újra „divatba jön” az
olvasás és újra minden generá-
ció forgatja majd a könyvek lap-
jait! T. S.
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GUSTAIOLO HÍREK

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

Ismét torkos csütörtök
május 15-én!

a GUSTAIOLO étteremben 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból: 
Hideg libamáj zsírjában (pirítós) 1200,- Ft helyett 600,- Ft
Hideg gyümölcsleves tejszinhabbal 440,- Ft helyett 220,- Ft
Rácz hal (harcsafilébõl) 1500,- Ft helyett 750,- Ft
Rántott csirkecomb, petrezselymes burgonya 1200,- Ft helyett 600,- Ft

A teljes választékunkról érdeklõdjön személyesen elérhetõségeinken.
Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon,

vagy személyesen az étteremben.

Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

AKCIÓ!!!
Május 10-tõl június 10-ig minden pénteken 700,- Ft-os ételek

Ajánlatunk:
Pacalpörkölt burgonyával (40 dkg pacal/adag) 700,- Ft
Paprikás csirke galuskával (40 dkg csirke/adag) 700,- Ft

Elõrendelést minden hét csütörtökig felveszünk!

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
Tisz te let tel meg hív juk Önt és ked ves hoz zá tar to zó it

2008. má jus 16-án a Bá bol na Vá ro si Sport csar nok ban
meg ren de zés re ke rü lõ

jó té kony sá gi ba tyus sport bál ra
Belépõ: 1.500,- Ft/fõ

melyet a bábolnai sportolók támogatására fordítjuk
Rész vé te li szán dé kát kér jük je lez ze má jus 13-ig

az 568-007, 30-417-92-36 vagy az 568-037-es te le fon szá mon

Ünnepi program:
19.30-tól Gyülekezõ

20.00 Megnyitó - dr. Horváth Klára ünnepi köszöntõje

20.10 Harmónia tánccsoport - Nagyigmánd elõadása
Koreográfia: Csacsacsa, Pumukli, Lord - of dance

20.25 Ihos József (Kató néni) sztárvendég mûsora

21.10 Harmónia tánccsoport - Nagyigmánd elõadása
Koreográfia: Chicago

21.30-tól Bál - A zenét Kapitány Péter szolgáltatja

23.30 Tombola - Utána tánc reggelig

B Ü F É

éte
l - 

ital

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADUNK!



20. oldal 2008. május

BÁBOLNAI FÓRUM

Bábolnai majális

A prog ra mo kat a ha gyo má nyok hoz hí ven a
Rit mus Kon cert Fú vós ze ne kar pa rá dés kon -
cert je nyi tot ta.

A Cseperedõk néptáncosai a közönséggel
közösen táncolták körbe a Szabadidõközpont
elõtt felállított májusfát

A Cseperedõk néptánccsoport mûsora ez alka-
lommal is sok nézõt vonzott. A legkisebbek
népi játékokat mutattak be Trescsik Hanna és
Szakál Bernadett segítségével.

A Bábolnai Idõsek Klubja énekesei, táncosai
immár évek óta településünk rendezvényeinek
rendszeres fellépõi. A majális közönsége hálás
tapssal jutalmazta produkcióikat.

Ügyes kezû óvónénik festették színesre a vál-
lalkozó kedvû gyermekek arcát, kezét.

Az Unikum együttes elõször lépett fel a bábol-
nai publikum elõtt. Az elhangzott dalok elsõ-
sorban a közelmúltat idézték, de a fiatalabb
generáció is megtalálhatta a repertoárban
kedvenc számait

A játszóparkban ugrálóvár és óriáscsúszda
várta az örökmozgó ifjúságot.

Bábolnai háziasszonyok finom gulyással kínálták a majális vendégeit.

Ezúttal is erõs férfikezekre volt szükség a
májusfa felállításához

Hagyományos majális napi horgászverseny
Má jus el se jén az Ölbõi tó part já ra vár ta

a he lyi hor gász egye sü let mind azo kat, akik
da col va a ko rán ke lés sel, a haj na li hû vös
idõ vel, sze ret tek vol na mi nél több ha lat ki -
fog ni a víz bõl. A ha gyo má nyos ma já lis na pi
hor gász ver senyt im már év ti ze dek óta ren -
de zik itt, eb ben a fes tõ i en szép, kel le mes
kör nye zet ben. A tó és kör nyé ke ter mé sze -
te sen vonz za a hor gá szat sze rel me se it. Ez -
út tal 64 pecás ne ve zett a ver seny be, de a tó
kö rül en nél jó val töb ben mú lat ták az idõt.
Volt, aki csak ki bic ként ér ke zett, de töb ben
jöt tek egy kis ki kap cso ló dás, pik ni ke zés cél -
já ból nem csak Bá bol ná ról és a kör nye zõ
te le pü lé sek rõl, ha nem Kis bér rõl és Ta ta bá -
nyá ról is.

Ba logh Ist ván, az Öl bõ-ta vi Hor gász -
egye sü let el nö ke 11 óra kor ve tett vé get a

ver seny nek, majd sor ke rült a mér le ge lés re.
Bi zony, ez út tal szép ered mé nyek szü let tek,
hi szen a fel nõtt ka te gó ria el sõ he lye zett je,
Foltin Károly 10,5 kg ha lat fo gott, a má so -
dik ifj. Si mon Jó zsef  9,5 kg-t, a har ma dik
he lye zett Hor váth La jos pe dig 8 kg hal lal
tér he tett ha za. Az if jú sá gi ver seny gyõz te se
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Tóth Sán dor lett 5,7 kg hal lal a szák já ban.
A dí ja kat dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter
ad ta át a he lye zet tek nek.

Ba logh Ist ván el nök úr la punk szá má ra
el mond ta: rend kí vül ered mé nyes nek tart ja
az idei ver senyt, hi szen ilyen kor lát szik a
rend sze res hal te le pí té sek ér tel me. A hor gá -
szok szép, egész sé ges ha la kat fog tak, mely -
bõl ki tû nik az egye sü let gon dos mun ká ja.
Ha ma ro san ös  sze sí tik a ki fo gott ha lak
mennyi sé gét, hogy mi ha ma rabb pó tol ni
tud ják azo kat, így min dig meg fe le lõ meny  -
nyi sé gû és mi nõ sé gû hal áll a hor gá szok
ren del ke zé sé re. Mint egy öt ven má zsa
ponty te le pí té sét ter ve zik, és kü lön le ges -
ség ként úgy öt-hat má zsa af ri kai har csát
sze ret né nek a tó ba rak ni.

Hantos Péter

Tóth Sándor, az ifjúsági verseny gyõztese

Ifj. Simon József második helyezett

Foltin Károly elsõ helyezett

Horváth Lajos harmadik helyezett

„Egy em ber éle té nek iga zi ér -
té két ak kor lát juk a ma ga va ló -
sá gá ban, ami kor azt, Meg vál tó
Jé zu sunk evan gé li u má nak fé -
nyé be ál lít juk:” kezd te bú csú -
be szé dét Gyö kér Gyu la plé bá -
nos úr, Kar csi bá csi jó ba rát ja
és tisz te lõ je a ta tai te me tõ ben.

Kar csi bá csi éle te va ló ban
oda adott élet volt, aki tu dá sá -
val, te het sé gé vel úgy szol gál ta
a rá bí zot ta kat: csa lád ját, kol lé -
gá it, já ték ve ze tõ tár sa it, fut ball-
ta nít vá nya it, ba rá ta it, hogy ez -
ál tal min dig meg sok szo roz ta,
meg gaz da gí tot ta az éle tü ket és
aki bár mi mó don kap cso lat ba
ke rült Õve le, úgy érez te, hogy
több lett ál ta la. 

Így, mél tón re mél het jük,
hogy az õ föl di éle te, mely él -
mé nyek ben ese mé nyek ben
rend kí vül gaz dag volt, hogy to -
vább foly ta tó dik az Égi Ha zá -
ban, a Men  nyei Di csõ ség ott ho -
ná ban.

Bá bol nán az ak ko ri Ál la mi
Gaz da ság ban élel me zés ve ze -
tõ ként te vé keny ke dett, az itt el -
töl tött idõ ha tá roz ta meg leg in -
kább az õ fel nõtt éve it, mun -
kás sá gát mind a mun ka mind a
sport te rü le tén. Eb ben a ré gi ó -
ban arat ta leg na gyobb sport si -
ke rét, hisz in nen tu laj don kép -
pen há rom te le pü lés lab da rú -
gá sát szer vez te és emel te ma -
gas szín vo nal ra. Az õ el nök sé -
ge alatt lett Bá bol ná ból elõ ször
me gyei szin tû cso port. Majd
né hány év múl va, mi kor már a
banai ét ter met ve zet te 1972-
ben a Bana is fel ju tott a me gyei
osz tály ba. Vé gül Tárkány csa -
pa tá val is ko moly ered mé nye -
ket ért el, hisz 1980-tól nyolc
évig a me gyei I. osz tály ban ját -
szot tak. 

Na gyon ér tett a szer ve zés -
hez és az or szá gos klu bok ban
fo lyó mun ka is ér de kel te, jó
kap cso la ta i nak kö szön he tõ en,

NB cso por tok lá to gat tak
Tárkányba, s itt sze re pelt a Ma -
gyar Öreg fi úk Vá lo ga tott ja és
ak kor dísz ven dég volt Pus kás
Öcsi, Hi deg kú ti Nán dor és
Buzánszky Je nõ is. 

Kar csi bá csi azok kö zé a rit ka
em be rek kö zé tar to zott, akik
még éle tük ben is el is mert és
meg be csült em be rek ként él het -
ték idõs nap ja i kat. 

Fia és já té ko sa így bú csú zott
tõ le. Akik is mer ték, jól tud ják,
hogy cél tu da tos, ko moly és
tisz te let re mél tó, ugyan ak kor
ked ves, ba rát sá gos és jó szán -
dé kú em ber volt. Éle té ben min -
dig meg ha tá ro zó volt a lab da -
rú gás sze re te te. Tá mo ga tá sá -
val, ki emel ke dõ szak mai mun -
ká já val szám ta lan si kert ért el
az ál ta la irá nyí tott csa pa tok nál.
Szo mo rú szív vel bú csú zom tõ -
le az zal a hit tel, hogy amit tett
és aho gyan tet te az ma ra dan -
dó so kunk lel ké ben. 

Bú csú zunk tõ led Kar csi bá -
csi, pi henj bé ké ben.

„A tûz csi ho ló já nak tes te lett
por rá csu pán, szel le mét a hát -
ra ma ra dot tak él te tik, és az élõk
épít ve örök lik to vább.”

Le je gyez te: 
Cseh Lász ló 

In memorian

HALASI KÁROLY



Bá bol na Vá ro si Sport csar -
nok újabb fej lesz té sé re ke rült
az el múlt he tek ben.

A lé te sít mény ve ze tõ sé gé -
nek és dol go zó nak már rég óta
- nem tit kolt - szán dé ka volt
egy ered mény jel zõ ké szü lék
be szer zé se. Ezt azon ban az
anya gi for rás hi á nya, va la mint
a fo lya ma tos fel újí tá si és kar -
ban tar tá si mun ká la tok sür -
gõs sé ge mi att ez idá ig nem si -
ke rült meg va ló sí ta ni.

A va la mi vel több, mint há -
rom éve tar tó fo lya ma tos
szer ve zõi és ren de zõi te vé -
keny ség nek kö szön he tõ en
idén ja nu ár ra si ke rült a sport -
csar nok nak olyan anya gi tar -
ta lé kot ké pez nie, mely bõl
meg va ló sul ha tott a ré gen áhí -
tott fej lesz tés.

Part ner ként csak is a bu da -
pes ti szék he lyû TELELUX
Kft. jö he tett szó ba, hi szen
mind amel lett, hogy Ma gyar -
or szá gon õk for gal maz zák a
leg jobb mi nõ sé gû és ár/ér ték
arányt kép vi se lõ ter mé ke ket a
több hó na pig tar tó egyez ke -
dé sek után egy száz ezer fo rin -

tos ked vez ményt is biz to sí tot -
tak a ké szü lék meg vá sár lá sa -
kor.

A fent em lí tett cég olyan
re fe ren ci ák kal ren del ke zik,
mint pél dá ul (a tel jes ség igé -
nye nél kül): az MTK, az FTC,
az UTE, a Gyõr, a Du na új vá -
ros, a Deb re ce ni Fõ nix Csar -
nok és a bé kés csa bai va la mint
hód me zõ vá sár he lyi uszo dák
ered mény jel zõi.

A part ner cég ál tal for gal -
ma zott szám ta lan ké szü lék
kö zül a SH-MTS 134-es mul -
ti funk ci o ná lis ké szü lék meg -
vá sár lá sa mel lett dön tött ön -
kor mány za tunk.

A ké szü lék há ló za ti áram -
ról kap ja az ener gi át.
150x150cm-es és mind ös  sze -
sen 4(!) cm mély. Sú lya: 10 kg.
A dom bo rú an el he lye zett
ledekbõl ál ló szá mok 15cm
ma ga sak, így jól lát ha tó ak. A
csar nok új „szer ze mé nyét”
egy acél rács vé di. A szer ke -
zet hez tar to zik egy mind ösz  -
sze sen 40dkg sú lyú, rá dió hul -
lá mú ve zér lõ egy ség, mel  lyel a
sport csar nok bár mely pont já -

ról ve zé rel he tõ a fõ egy ség. A
ké szü lé ket 516e Ft +ÁFA
áron vá sá rol ta a sport csar nok,
mely ma gá ban fog lal ja a gyár -
tó ál tal biz to sí tott 24 ha vi tel -
jes kö rû ga ran ci át, a szál lí tást,
fel sze re lést és üzem be he lye -
zést is. A szer zõ dés bõl ki tû -
nik, hogy a ga ran cia le tel te
után 7 évig sza va tol ja a gyár tó
az ered mény jel zõ ös  szes al -
kat rész ének be sze rez he tõ sé -
gét.

Az ered mény jel zõ ké szü lék
al kal mas ké zi lab da, te rem fo -
ci, röp lab da, bir kó zás, boksz,
ju do, te nisz, tol las lab da, asz -
ta li te nisz, ko sár lab da mér kõ -

zé sek  ered mé nye i nek ki jel zé -
sé re, de al kal maz ha tó „szimp -
lán” stop per ként is!

A ké szü lék 2008. áp ri lis 27-
én de bü tált a Bá bol na –
Környe me gyei nõi ké zi lab da
mér kõ zé sen. H. J.

22. oldal 2008. május
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Megyei I. Osztályú Labdarúgó Bajnokság 
EREDMÉNYEK

Megyei I. Osztályú Kézilabda Bajnokság

Csapatunk a 23 forduló után a tabella ötödik helyén áll.

Komárom VSE–Bábolna SE 2:1
Komárom, 2008. április 6.

Naszály SE–Bábolna SE 0:2
Naszály, 2008. április 13.

Bábolna SE–Kecskéd KSE 1:4
Bábolna, 2008. április 20.

Ete SE–Bábolna SE 0:4 
Ete, 2008. április 27.

EREDMÉNYEK
14. forduló
Bábolna SE-Ács 20:17
Bábolna, 2008. április 12.

15. forduló
Kisbér–Bábolna SE 13:14
Kisbér, 2008. április 19.
16. forduló
Bábolna SE–Környe 21:23
Bábolna, 2008. április 27.

Sportcsarnokunk újabb büszkesége

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

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

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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A hagyományõrzõ céllal, a bábolnai
majális rendezvénysorozat részeként
megrendezett Május 1. szabadtéri kispá-
lyás labdarúgó kupa kiváló körülmények
között került lebonyolításra. A színvona-
las mérkõzésekhez lendületes zenét szol-
gáltatott a Csöbönyei-Pábli Bt., míg
gasztronómiai élményt Slánicz Béla
marhapörköltje biztosította a játékosok-
nak.

A küzdelmek két pályán, két csoport-
ban folytak. A csapatok 5+1 fõvel a
kispályás labdarúgás szabályainak keretei
között 2x15 percben mérkõztek egymás-
sal. A csoporton belül körmérkõzések
voltak, majd az így kialakult sorrend
alapján az elsõ két helyezett jutott tovább
mindkét csoportból. „Keresztbe játszot-
tak” (A1-B2 és B1-A2) így kialakult a 3-
4. helyért és az 1-2. hely mérkõzéseinek
párosítása.

A 14 órakor véget ért sportren-
dezvényre kilátogatott Dr. Horváth
Klára Bábolna Város polgármestere,
országgyûlési képviselõ, valamint Vaski
Alida, Bábolna Városi Könyvtár és
Sportközpont intézményvezetõje is.

Minden résztvevõ csapat emléklapot
kapott valamint az elsõ négy helyezett
serleget, míg a legjobb kapus (Herczig
József - T.Kopiker Bábolna) és a gólki-
rály (Kovács Attila 8 góllal - Gall-Vill,
Bábolna) különdíjban részesült.

HELYEZÉSEK:
1. Hasszán, Tata
2. T.Kopiker, Bábolna
3. Gall-Vill, Bábolna
4. Öt Whiskey Bomba, Tata
5. Rózsaszín Lódobogás, Ács
6. Törpe SC, Ács
7. Bad Boys, Nagyigmánd
8. Tõtelék

Május 1. Kupa támogatói voltak:
Skuba István
Bábolna Város Önkormányzata
Agócs József, Császár
Baranyai Magdolna, Bábolna
Agóts Pékség, Császár
Slánicz Béla, Bábolna
Közhasznú dolgozók és Nagy Károly
Kiss András
Szikvízüzem Bábolna, Farka Imréné
Csillag József

BÁBOLNAI FÓRUMBÁBOLNAI FÓRUMBÁBOLNAI FÓRUM
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A legjobb kapus Herczig József lett Kovács Attila nyerte a gólkirályi címet Jelenet a Hasszán Tata-T.Kopiker mérkõzésbõl

A ,,Hasszán Tata’’ csapatkapitánya átveszi az elsõ
helyezetnek járó serleget

Koppendorfer Tamás a ,,T.Kopiker Bábolna’’ 
csapatkapitánya vehette át a 2. díjat

Horváth Zsolt a ,,Gall-Vill’’ nevében vette át a 3.
helyezettnek járó serleget

Az 1. helyezett ,,Hasszán Tata’’ csapata A ,,T.Kopiker Bábolna’’ együttese végzett 
a 2. helyen

A ,,Gall-Vill Bábolna’’ gárdája ezúttal 
a 3. helyen végzett

Támadásban a Gall-Vill csapata

Május 1. Kupa Bábolna
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NB III XX. for du ló 
Bá bol na, 2008. áp ri lis 5.

Bá bol na-Csor na  5:3
A Bá bol na SE já té ko sai: Kör men -

di Zol tán (386 fa), ifj. Kör men di
Im re (393 fa), Tor ma Jó zsef (386

fa), Morvai Gá bor (444 fa, pf.),
Skuba Zol tán (397 fa, pf.), Ba lom
Sán dor (433 fa, pf.).

Fon tos mér kõ zé sen na gyon fon -
tos 2 pon tot szer zett csa pa tunk. Iz -
gal mas, vé gig na gyon fe szült mér -
kõ zést ví vott a két együt tes. Gyõ zel -

mé vel a Bá bol na vég képp le sza kí -
tot ta a Csor na gár dá ját a baj no ki cí -
mért ví vott csa tá ban. 

NB III XXI. for du ló 
Szany, 2008. áp ri lis 12. 

Szany-Bá bol na 3:5 (2395:2415)
A Bá bol na SE já té ko sai: Tor ma

Jó zsef (380fa), Böröndi Zsolt
(439fa, pf.) Szil ágyi And rás (360fa),
Morvai Gá bor (404fa), Skuba Zol -
tán (409fa, pf.), Ba lom Sán dor
(423fa, pf.) 

BAJ NOK CSA PAT. 

Gyõ zel mé vel már meg nyer te az
NB III észak-nyu ga ti  baj nok sá gát a
Bá bol na. 

A gyõ zel met so ha nem kell meg -
ma gya ráz ni. Bá bol nán 17 lel kes
spor to ló te ke tör té nel met írt. Eb bõl
15-en bá bol nai la ko sok, 2-en gyõ ri -
ek, de bá bol nai kö tõ dé sû ek. 

2005 õszén a me gyei má sod osz -
tály ból in dul va 3 év alatt jo got szer -
zett a CSA PAT, hogy 2008 õszén már
az NB II-ben in dul ja nak. Szanyban,
ami kor az utol só gu rí tás is meg tör -
tént, óri á si ová ció tört ki, hi szen 5
au tó val kelt út ra a CSA PAT. 

Azt az ér zést le ír ni nem le het, azt
át kel lett él ni. Mi át él tük.

Ez út tal is kö szö ne tet mon dunk
min den ki nek, aki szur kolt és tá mo -
gat ta a te ke csa pa tot. 

Haj rá Bá bol na. Irány az NB II 

NB III XXII. for du ló 
Bá bol na, 2008. áp ri lis 19.
Bá bol na-Sop ro ni Pos tás 4:4
A Bá bol na SE já té ko sai: Kör men -

di Zol tán (377 fa), ifj. Kör men di
Im re (399 fa, pf.), Böröndi Zsolt
(401 fa, pf.), Morvai Gá bor (376
fa), Skuba Zol tán (407 fa, pf.), Ba -
lom Sán dor (423 fa, pf.).

Minarik Ede mond ta, hogy kell
egy csa pat. (Csabagyönygye). Hát
ne künk van egy csa pa tunk. 

Nem is akár mi lyen. Baj nok csa -
pa tunk. 

A Sop ro ni Pos tás el le ni ös  sze csa -
pás ra már baj nok ként, tét nél kül
ké szült a Bá bol na te ke csa pa ta. A
dön tet len ered mén  nyel ta vas  szal
ve ret len ma radt a csa pat ha zai pá -
lyán. 

Az õs  szel meg szer zett 15 pont tal
még má so dik he lyen ál ló csa pa tunk
ta vas  szal még 19 pon tot szer zett.
Ez zel 34 pont tal az el sõ he lyen vég -
zett, és jo got szer zett a NB II-ben va -
ló in du lás ra. 

Skuba Ist ván mond ta, hogy kell
egy csa pat. Hát ne künk van egy csa -
pa tunk. Haj rá BÁ BOL NA. 

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

TEKE - Gratulálunk a bajnokcsapatnak! Irány az NB II.

III. Bolondos Sportnap
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Állósor: Morvai Gábor, Mogyorósi Balázs, Böröndi Zsolt, Sárai Tamás, ifj
Körmendi Imre, Körmendi Zoltán, ifj Skuba Zoltán, Balom Norbert, Bujáki
József, Skuba Zoltán. Guggolnak: Barányi Ferenc, Szilágyi András, Torma
József, Skuba István (szakosztályvezetõ), Balom Sándor, Lajos Sándorné, ifj
Szeimann István (a képrõl hiányzik: ifj Bajcsai Gábor).

A Bá bol nai Gyer mek- és If jú sá gi Ön kor mány zat im má ron har -
ma dik al ka lom mal ren dez te meg a „ Bo lon dos Sport na pot”. Áp ri -
lis 1-je ha gyo má nya it kö vet ve ját szot tuk a kü lön bö zõ  já té ko kat a
Sport csar nok ban. A részt ve võk lab da rú gás ban, ké zi lab dá ban, ko -
sár lab dá ban, il let ve sor ver se nyek ben mér het ték ös  sze ere jü ket.
Kü lön öröm volt szá munk ra, hogy eb ben az év ben kö zel öt ven gye -
rek vett részt a prog ra mun kon.

Sze ret nénk meg kö szön ni Szil ágyi Ági né ni köz re mû kö dé sét is,
hisz eb ben az év ben is na gyon so kat se gí tett ab ban, hogy mi nél si -
ke re sebb le gyen a prog ram.  

Min den részt ve võ vi dá man, kel le me sen el fá rad va  tá vo zott a
Bo lon dos Sport dél után ról.

Re mél jük jö võ re még töb ben jön nek el ren dez vé nyünk re.


