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Pedagógusaink köszöntése
(Folytatás az elõzõ oldalról.)
Ezt követõen az Ötösfogat
étterembe vezetett útjuk,
ahol az Anonym Színjátszócsoport vidám elõadásával
szerzett kellemes perceket a
résztvevõknek. A folytatásban dr. Horváth Klára köszöntõje hangzott el, melyben saját, gyermekkori emlékeirõl
beszélt, azokról a tanárokról,
„akik tudást közvetítõ tekintéllyel voltak jelen az osztályteremben. Akik nem csak követeltek, de sugározták is a
tudást. Folytonos érdeklõdésükkel motiválták diákjaikat
az egyre jobb eredmények elérésére. Õk voltak azok,
akikkel emberi kapcsolatom
is a legjobb volt, amit szintén
fontosnak tartok.” Az ezt követõ percekben az egyre nehezebb pedagógusi pályáról

beszélt, mely során „olyan
különleges gondokkal kell”
szembenézni, „amelyek ezelõtt akár csak egy évtizeddel
is elképzelhetetlenek voltak.
Megdöbbenve olvassuk a statisztikákat, hallgatjuk a híreket, milyen sok az alkohollal,
a droggal, az erõszakkal kapcsolatos probléma. Már Magyarországon is hallhatunk
bûntényeket az iskolákban,
sõt már az óvodákban is. Nagyon nehéz lehet az agressziót kezelni a gyermekekben.”
Végül egy találó idézettel fejezte be beszédét: „A tanítónak nem gratulálunk, amiért
oktatja, hogy 2 X 2 = 4. Gratulálni ahhoz lehet, hogy ezt
a szép mesterséget választotta.”
Ezután jubileumi jutalmakat adtak át. Az általános iskolából Bierbauer Imréné és

Mátyás Kálmánné 40 éve,
Klincsokné Sarf Lívia 30 éve,
Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán és Knoll Károlyné
25 éve, míg az óvodából
Skultéti Mária 30 éve,
Szijártóné Bojtor Katalin pedig 25 éve dolgozik ezen a
pályán. Kiváló pedagógusi
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díjat ebben az évben Prekler
Orsolya tanítónõ és Szendi
Józsefné óvónõ kapott.
Az est további részében az
ünnepeltek elfogyasztották a
finom vacsorát, s kellemes
hangulatú beszélgetéssel töltötték az idõt.
T. S.
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II. ,,All in’’ Szent Iván-éj
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hagyományaihoz híven ebben az
évben is megrendezte a Szent Iván-éji programjait. Mint ahogy a címben is utaltam rá,
ebben az évben is igyekeztünk „mindent
beleadni” annak érdekében, hogy minél sikeresebb legyen ez a nap. A jól bevált, talán
már hagyományos programokon túl, ezért a
GYÖK új ötletekkel próbálta még színesebbé tenni az eseményt. A régen jól mûködõ,
Hidaskürti Gyermekönkormányzattal való
kapcsolatot is szerettük volna feleleveníteni, ezért a testvérváros gyermekönkormányzatát, illetve kísérõit is vendégül láttuk Szent Iván-éj napján egy új, szorosabb
kapcsolat reményében. Délelõtt a II. Tájékozódási Kerékpárversennyel kezdtünk,
ahol tíz 2-2 fõs csapat mérte össze erejét. A
versenyzõknek minél gyorsabban kellett
megtalálni Bábolna különbözõ pontjait, és
ezeken az állomáshelyeken különbözõ
ügyességi és szellemi feladatokat megoldani. Az így kapott pontokat beleszámítottuk
az idõeredménybe, és ennek alapján alakult
ki a végsõ sorrend:
1. helyezettek: Popovics György
Molnár Tamás
2. helyezettek: Nagy Róbert
Horváth Dávid
3. helyezettek: Csillag Vivien
Pudmericky Anikó
Szeretném megköszöni a felnõtt Önkormányzat segítségét, hisz a polgármester aszszony, illetve a képviselõ testület tagjai ad-

ták a segítséget a különbözõ állomáshelyeken. A napot a tavalyi évben is nagy sikert
arató II. Bábolnai GYÖK Póker Bajnoksággal folytattuk, amit a magyar póker koronázatlan királya Korda György vezetett le.
A versenyre közel 40 fõ jelentkezett. A selejtezõk, illetve a középdöntõk után következett az est fénypontja, Korda György és
Balázs Klári koncertje, akiket szépszámú
nézõsereg fogadott a Szabadidõközpont
nagytermében. A koncert után került sor a
pókerbajnokság döntõjére, amit Korda
György a Sport-1 csatornához hasonló módon közvetített. Itt kialakult a végsõ sorrend, a helyezettek oklevelet és kupát vehettek át dr. Horváth Klára polgármester
asszonytól és Korda Györgytõl a verseny fõvédnökétõl.
1. Vörös Torma Attila; 2. Riklik Zoltán; 3.
Horváth Dávid; 4. Liszkai László; 5. Haris
Zoltán; 6. Szabó Tamás; 7. Lengyel Dániel;
8. Lengyel Bence; 9. Vavrovics Máté; 10. Szabó Gábor.
Szeretnénk megköszönni a mûvész házaspár nagylelkû felajánlását, hisz egy értékes zsetonkészletet ajándékoztak a város fiataljai számára.
Az estet egy discoval, illetve a Szent
Iván-éji tûzgyújtással zártuk.
Köszönjük minden támogatónk segítségét, mellyel még színesebbé tudtuk tenni
ezt a napot.
Támogatóink voltak: Polgármesteri Hivatal Bábolna, Bábolna Város Önkormány-
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zata, Bábolnai Általános Iskola, Vaski
Alida, Csicsatka Judit, Ötösfogat étterem
Kft., Agribrands Europe Hungary Zrt., Dr.
Vámos Gábor, Csöbönyei-Pábli Bt.,
Popovics György, Slánicz Béla, BTV Kht.,
Bábolnai Polgárõrség, Bábolnai Önkéntes
Tûzoltóság és Nagy Károly falugazda.
Köszönjük szépen minden résztvevõnek
és támogatónak ezt a remek hangulatú napot.
Lengyel Dániel
GYÖK-polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. június 26-án tartott testületi ülésrõl
Az idei év elsõ felének ülésszakát lezáró utolsó rendes testületi
ülés keretében ezen a délutánon
összesen 9 napirendi pontot tárgyaltak Bábolna képviselõi. A napirendi pontokat megelõzõen
Cseh László kért szót, és a személyét támadó, médiában megjelent
cikkekre reagált.
Ezt követõen az elsõ napirendi
pont keretében beszámoló hangzott el a két ülés között történt
eseményekrõl, a lejárt határidejû
határozatokról és a bizottságok
által hozott döntésekrõl.
A második napirendi pontban
a Zene- és Mûvészeti Iskola beszámolóját tárgyalta a bábolnai

képviselõ-testület. A beszámolót
a testület egyhangúlag fogadta el.
A harmadik napirendi pontban a Helyi Építési Szabályzat
módosítására került sor, a változtatás a leendõ szélerõmû park
helyszínére vonatkozik.
A negyedik napirendi pontban
a Komárom-Bábolna Többcélú
Kistérségi Társulás munkájáról
hangzott el beszámoló. A beszámoló kitért a logopédia, a gyógypedagógia, a gyógy-testnevelés, a
központi ügyelet, valamint a belsõ ellenõr feladatkörére is. A beszámolót elfogadta a képviselõtestület.
Az ötödik napirendi pontban a

KOMÁROMESZTERGOM MEGYEI
RENDÕRFÕKAPITÁNYSÁG
Léber Gabriella
sajtóreferens

Traktorok az utakon
(Komárom-Esztergom megye)
Fokozott elõvigyázatosságot kér az autósoktól a
Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság.
Az aratási szezon kezdetével a megye közútjain egyre nagyobb számban jelennek meg a betakarítást
végzõ munkagépek, melyek méretük és sebességkorlátaik miatt gyakran okoznak forgalomlassítást,
torlódást. Többségük emiatt figyelmeztetõ fényjelzéseket (sárga villogót) használ a gépjármûvezetõk tájékoztatására.
A KRESZ kimondja, hogy ilyen esetben a jármûvek vezetõinek megfelelõ körültekintéssel és elõvigyázatossággal kell megközelíteniük a munkagépeket, illetve elhaladniuk mellettük.
A balesetmentes közlekedés érdekében kérjük
az autósokat, hogy csak abban az esetben kezdjenek
elõzésbe, ha meggyõzõdtek a szabad lehetõségekrõl,
illetve arról, hogy anélkül is elférnek a gyakran a
szembe jövõ sávba is belógó munkagépek mellett,
hogy közben nem szorítják le az úttestrõl. Az ilyen
jármûvel való találkozás esetén legyenek körültekintõk és az átlagosnál türelmesebbek.

NYÁRI TANÁCSOK
Beköszöntött a nyár, a nagy kánikulában egyre
többen mozdulnak ki otthonaikból és hagyják maguk mögött néhány napra vagy hétre értékeiket.
Érdemes néhány pillanatra elidõznünk azon,
mire is kell figyelnünk ahhoz, hogy a nyaralásból
hazaérkezve ne várjon meglepetés bennünket.
Minden esetben kérjük meg szomszédunkat, ismerõsünket, hogy távollétünk alatt ürítse rendszeresen a postaládánkat, heti egy alkalommal – már
csak a virágok locsolása miatt is – néhány perc erejéig legyen mozgás a lakásban.
Érdemes ilyenkor a telefont is néma üzemmódba helyezni, illetve az üzenetrögzítõt kikapcsolni.
Nem lehet elégszer elmondani, hogy aki nem
megy nyaralni, és otthon tartózkodik, az is zárja be
maga után a lakása ajtaját, mivel így a besurranások
elkerülhetõek.

Bábolnai Általános Iskola munkájáról és a minõségbiztosítás tapasztalatairól volt szó. A sokak
által felvetett problémára, amely
szerint a bábolnai gyerekeket
más városokba viszik tanulni az
óvoda után, a Bábolnai Általános
Iskola igazgatója Peresztegi
Gáborné Piroska egy részletes és
elõremutató elemzéssel reagált.
A hatodik napirendi pontban a
Városi Óvoda és Bölcsõde munkájáról és a minõségbiztosítás tapasztalatairól szóló beszámoló
hangzott el, amelyet a képviselõtestület elfogadott.
A hetedik napirendi pontban a
Bábolnán dolgozó logopédus és

Érdemes a „csillaggarázsban” parkoló gépkocsinkat - ha van rá módunk -, családi házban lakó
rokonunkhoz vagy barátunkhoz elvinni, mivel a sokáig egyhelyben álló gépkocsira a tolvajok hamarabb felfigyelnek.
Amennyiben lakásunk riasztóval felszerelt, úgy
érdemes megfontolás tárgyává tenni, kinek adjuk
meg a kódot, ha valami rendellenesség történik –
például csõtörés – távollétünk alatt.
Családi házas övezetben lakók esetében is fontos
a kapu, illetve a ház zárása. Megyénk területén az
elmúlt idõszakban több esetben történt olyan, hogy
míg a tulajdonos éjszaka aludt, addig az ismeretlen
elkövetõ(k), bent jártak a lakásban, sõt még az udvaron vagy éppenséggel a garázsban lévõ gépkocsit
is eltulajdonította.
A lakáskulcs nem a lábtörlõ alá való, még akkor
sem, ha csak a boltba szaladunk el.
Fontos, hogy a kaput és a ház ajtaját mindig zárjuk, hosszabb távollét alatt semmilyen nyílászáró ne
maradjon nyitva!
Éjszakára se hagyjunk nyitva nyílászárót, vagy
csak annyira, hogy azon ne lehessen bejutni a lakásba, a szúnyogháló nem tartja vissza a betörõt.
Itt a nyár, irány a strand! Ilyenkor nehezebb jól
látható helyen parkolni, sõt hajlamosabbak vagyunk – kényelmi szempontok miatt – okmányokat, pénztárcát a kocsiban hagyni. Ne tegyük!
A strandra nem csak a kikapcsolódni vágyók
mennek. Az õrizetlenül hagyott törölközõ alá „rejtett” értékek komoly veszélynek vannak kitéve. Ne
hagyja õrizetlenül értékeit!
Gyermekink figyelmét is hívjuk fel erre, és a nyári táborra ne engedjük el õket sok készpénzzel vagy
nagyobb értékû szórakoztató elektronikai eszközzel.

HOGYAN NEHEZÍTSÜK MEG
A BETÖRÕ DOLGÁT?
Komárom-Esztergom megyében az idén április
30-ig több mint 100 lakásbetörés történt. A bûncselekmények több mint a fele megyénk 5 városában
történt; Tatabányán, a megyeszékhelyen követték el
a legtöbb betörést. Az elkövetõk majdnem kétszer
annyi esetben hatoltak be önálló családi házakba,
mint amennyi tömblakásba, az okozott lopási kár
összesen kb. 43 millió forint volt.
A családi házaknál a legtöbb esetben ajtófeszítés,
ablakbetörés, illetve ablakfeszítés módszerével jut-
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fejlesztõ pedagógus számolt be
munkájáról.
A nyolcadik napirendi pontban a Bábolnai Sport Egyesület
elnöke, Szabó Ferenc számolt be a
szervezet munkájáról.
A kilencedik, egyebek napirendi pontban elõször törvényességi észrevételek tárgyalására került sor. Ez követõen a Pénzügyminisztérium megkeresésére kaszinókoncesszióról tárgyaltak Bábolna képviselõi, majd a bábolnai
önkormányzat intézményeinek
alapító okiratainak egységesítésérõl szavaztak a képviselõk.
Nagy Attila István

nak be a bûnelkövetõk. Tömbházakban még mindig
a hengerzár-törés a vezetõ módszer, ezt követi az ajtófeszítés.
A megkárosított ingatlan tulajdonosok majdnem
fele(!) a záron kívül nem alkalmazott semmiféle
egyéb védelmet, amivel lakását, házát biztonságosabbá tehette volna, pedig – ahogy azt a fentiekben
jelzett lopási érték mutatja – lett volna mit félteni… Azokban az esetekben, ahol a záron/zárakon
kívül egyéb védelmet is alkalmaztak (fõként riasztót, házõrzõ kutyát, egyéb védelmet) megkísérelt
betörés majdnem 60%-ban csak kísérlet maradt.
Néhány értékes és tanács az otthonunk biztonságosabbá tételéhez:
- Tegyük biztonságosabbá nyílászáróinkat! A biztonsági zár betétje ne lógjon ki az ajtó síkjából, mert
úgy könnyen megragadható. A hengerzáron kívül alkalmazzunk legalább egy heveder zárat, ha még a
régi típusú bejárati ajtóval rendelkezünk.
- Családi házaknál feltetethetünk ablakvédõ fóliát, mely ugyan nem alkalmas a rács kiváltására, de
mindenképpen biztonságosabbá teszi ezeket a nyílászárókat.
- Néhány ezer forintért helyi riasztót vásárolhatunk, mely az ajtó nyitása után kis késleltetéssel
megszólal, ha nem kapcsolja ki a belépõ személy.
Bármeddig is szól, a betörõt már megzavarta, esetleg elriasztotta a bûncselekmény befejezésétõl. A riasztó érzékelõi ablakra is felszerelhetõk, és erõszakos feszegetés során megszólalnak.
- Ne tartsunk otthon kiemelkedõen magas pénzösszeget; egyéb értékeink (ékszerek, betétkönyvek,
bankkártyák) tárolásához használjunk néhány ezer
forintért megvásárolható falra csavarozható páncéldobozt.
- Figyeljünk jobban egymásra! A szomszédok kis
odafigyeléssel biztonságosabbá tehetnek egy környéket, ha gondjuk van a másik lakó ingatlanára is.
A SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) Magyarországon sajnos nem annyira elterjedt, mint
egyes külföldi országokban, pedig nem kerül semmibe sem, viszont igen hatékony.
Ne felejtsük el: az idõ a betörõnek is igen drága,
mindennel, amivel nehezítjük a dolgát, a bûncselekmény befejezését próbáljuk megakadályozni.
Vagy éppenséggel neki sem áll a lakásunknak/házunknak. Választ inkább egy olyan ingatlant, ahol
csak egy - síkból kiemelkedõ - hengerzár, vagy egy
könnyen benyomható bejárati ajtóval kell megküzdenie. És még házõrzõ kutya sincs…
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Az Iskolánkért Kh. Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése
Adószám: 19151063-1-11 – A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
A.) Számviteli beszámoló
1. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített beszámolója
E Ft-ban
Elõzõ év Tárgyév
A) Befektetett eszközök
358
404
I. Immateriális javak
–
–
II. Tárgyi eszközök
358
404
III. Befektetett pénzügyi eszközök
–
–
Forgóeszközök
1525
2035
I. Készletek
1004
1004
II. Követelések
–
–
III. Értékpapírok
–
–
IV. Pénzeszközök
521
1025
Eszközök (aktívák) összesen
1883
2439
C) Saját tõke
1362
1967
I. Induló tõke
30
30
II. Tõkeváltozás/eredmény
1575
1332
III. Lekötött tartalék
–
–
IV. Tárgyévi eredmény
-243
605
V. Tárgyévi eredm. váll. tev.-bõl
–
–
D) Tartalék
521
472
E) Céltartalékok
–
–
F) Kötelezettségek
–
–
I. Hosszú lejáratú
–
–
II. Rövid lejáratú
–
–
Források összesen
1883
2439
Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített
beszámolójának eredmény levezetése
A) Összes közhasznú tev. bev.
2923
I. Pénzügyileg rendezett2
9
2
3
1. Közhasznú c.m. kapott
–
a) alapítótól
–

b) központi költségvetéstõl8
0
4
c) helyi önkormányzattól
3 0 0
d) tb.-tõl
–
e) egyéb
858
f) tovább ut.céllal
–
2. Pályázati úton nyert
621
3. Közhasznú tev. származó
–
4. Tagdíjból származó bevétel
–
5. Egyéb bevétel
340
III. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
B) Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
–
2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
–
C) Tényleges pénzbevételek
2923
D) Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
–
E) Közhasznú tev. ráfordításai
2318
1. Ráfordításként érv.
2054
- ebbõl továbbutalt
264
2. Ráford.j.eszk.vált.
–
3. Ráford.j.elszámolások
–
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
–
F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai
–
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
–
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
–
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
–
4. Ráfordítást nem érvényesíthetõ kiadások
–
G) Tárgyévi pénzügyi eredmény
605
1. Tárgyévi pénzügyi eredmény
869
2. Nem pénzben realizált eredménye
-264
H) Vállalkozási tevékenység
–
I) Adózás elõtti eredmény
869
J) Fizetendõ társasági adó
–
K) Tárgyévi eredmény
0
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Tájékoztató adatok
A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegû
ráfordítások
1. Bérköltség
–
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
31
3. Bérjárulékok
–
B) Pénzügyileg rendezett anyag jellegû
ráfordítások
–
C) Értékcsökkenési leírás
264
D) Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû
ráfordítások
–
E) A szervezet által nyújtott támogatások
–
F) Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege
539
A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Az alapítványt 2007. évi tevékenységét eredményesen végezte. Megrendeztük az immár hagyományos diák sakkversenyt, ami nagy örömünkre egyre népszerûbb nemcsak a bábolnai, hanem a környékbeli sakkbarát diákok körében is. A részvevõk számának emelkedése hozzájárul a mérkõzések színvonalának emelkedéséhez. Támogatást nyújtottunk az erdei iskolák
szervezéséhez, nyári táborokhoz, osztálykirándulásokhoz. Eredményesen lebonyolítottuk a Víz Világnapi
rendezvényt, amivel szintén hagyományt kívánunk teremteni. Ekkor lebonyolítottuk a Víz Világnapi rajzversenyt is.
Forrásainkból még az önképzõ csoportok támogatására is jutott.
A hagyományoknak megfelelõen húsvét és karácsony elõtt játszóházakat szerveztünk hozzájárultunk
a felhasznált anyagok beszerzéséhez.
Banadics Sándorné
Bierbauer Imre
A szervezet hivatalos képviselõinek cégszerû aláírása
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Hidaskürti óvodások látogatása
Már több éve tartó szoros baráti kapcsolatunk alakult ki testvértelepülésünk, Hidaskürt óvodájával. 2004 év óta
rendszeresen visszük egymás településére kirándulni óvodásainkat. Az egyik
évben õk jönnek hozzánk, a másik évben mi kirándulunk hozzájuk. Az idei
évben mi láttuk vendégül õket óvodánkban. 20 óvodás érkezett hozzánk szüleikkel és két óvónõjükkel, valamint
Hidaskürt polgármesterével. Az eddigi
látogatások alkalmával a hagyományos
gyermeknapi rendezvényünkre hívtuk
az ottani óvodásokat, ezúttal távolabbi
környezetünket is be kívántuk mutatni
nekik. A délelõtt folyamán játékra is lehetõségük volt az ottani óvodásoknak, a
csoportszobai mellett a tornaszobánkban mozgásos játékokat is szerveztünk
számukra. Nagy örömmel nézték az
óvodánkkal szemben lévõ pályán a lovasiskolások lovaglását, majd a ménesudvari látogatással zártuk a délelõtti
programot. Az óvodánkban elköltött finom ebéd után Tatára szerveztünk kirándulást számukra, ahol a városnézõ
kisvonattal tekinthették meg a város nevezetességeit, majd fagylaltoztunk az

Öreg-tó partján. Reméljük, hogy élményekkel teli emlékezetes napot sikerült
biztosítani számukra. Õk már jelezték
elõre jövõ évi meghívásukat, mikoris mi
megyünk Hidaskürtre kirándulni nagycsoportosainkkal.
Ezúton mondok köszönetet óvódám
dolgozóinak akik segítségemre voltak a
vendégek fogdásában, ellátásában, a

Nyugdíjasok mûsora
az óvodában
Június 6-án hagyományos
módon a Bábolnai Nyugdíjas
Klub „színészcsapata” látogatott el városunk óvodájába
mûsort adni. Rövid zenei bevezetõt követõen Mészáros
Marika néni mondta el a „Mesebeli kiskirályhoz” címû mesét. Ezt követõen Koós
Ferencné váltotta Marika nénit
a „pódiumon” és szintén egy

mesét mondott el. A két rövid
történet után befejezésképpen
egy mesejelenetet adtak elõ a
Nyugdíjas Klub tagjai, amely a
Lusta nyulacskáról szólt. A
mûsorba aztán legvégül maguk
a nézõk, az óvodások is bekapcsolódtak, hiszen az idõsek vezetésével énekelve körtáncot
jártak az intézmény zöld gyepes udvarán.
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szervezésben, hogy vendégeink kellemes élményekkel térhessenek haza.
Köszönöm a Nemzeti Ménesbirtoknak hogy lehetõséget biztosított arra,
hogy vendégeink látogatást tehessenek
náluk.
Somogyiné
Szabados Marianna
intézményvezetõ
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Tehetséggondozás a nyári szünidõben
Iskolánk a szünidõ második hetében
június 23-tól 27-ig érdekes programmal
várta a tehetséges alsó tagozatos gyerekeket.
Egy nyertes pályázat kapcsán, melyet
Benis Piroska tanárnõ készített el, öt napon át tehetséggondozó foglalkozáson
vehetett részt 23 tanuló. A programnak
az általános iskola adott helyet. Minden
reggel itt gyülekezett a kis csapat, majd 9
órától kezdõdtek a foglalkozások. Olyan
drámajátékokat tanultunk, játszottunk,
amelyek segítségével megismertük egymást, megtanultuk a bemutatkozás szabályait.
Majd a megfigyelõképességet és a koncentrációt fejlesztõ gyakorlatok következtek. A gyerekek nagy érdeklõdéssel és
figyelemmel vettek részt a játékokban. A
drámajátékokon túl anyanyelvi játékokkal, fejtörõ feladatokkal is meg kellett
birkózniuk a résztvevõknek.
Kézmûves foglalkozás keretében is
megmutathatták tehetségüket, kreativitásukat: rajzoltak, kavicsot festettek, termésképeket készítettek.
Megtekintettük Bábolna nevezetességeit, a Ménesudvart, a 298 éves akácot, a
Lovas Múzeumot, az arborétumot. Maradandó élményt nyújtott a sétakocsikázás.

Egy egész napos kirándulás is szerepelt a programban, a Monostori Erõdbe
látogattunk el. Itt Asbóth Zsolt idegenvezetõ kalauzolt bennünket, mesélt az erõd
építésérõl, történetérõl, az itt található
különbözõ fegyverekrõl. Érdekes sétát
tett velünk a kazamatákban is.
A hét során a finom ebédeket a
Gustaiolo étteremben fogyasztottuk el.
A nyertes pályázatnak köszönhetõen a

diákok térítés mentesen vehettek részt az
egyhetes programon.
Reméljük, hogy tudtunk segíteni a
szünidõ hasznos eltöltésében, a részt vevõ tanulók sok-sok élménnyel gazdagodtak, tudásukban gyarapodtak.
Benis Piroska és
Veresné Szkocsek Mária
a programot szervezõ
és lebonyolító pedagógusok

Kerti parti az Idõsek Klubjában
A korábbi évek hagyományaihoz híven, a nyár beköszöntével az Idõsek Klubjában
kerti partit szerveztek az intézmény dolgozói nyugdíjasaink
számára. Június 27-én délután
a szervezõk és a résztvevõk izgatottan kémlelték az eget, hiszen az idõjárás az évek során
nem kedvezett a szabadtéri
összejövetelhez – szinte min-

den alkalommal esett az esõ.
Ezúttal is sötét felhõk gyülekeztek az égbolton, de az égiek
most kegyesek voltak, és a
résztvevõket megkímélték az
égi áldástól.
A pincepörkölt természetesen ízletesre sikerült, hamar
elfogyott. A parti kellemes beszélgetéssel,
borozgatással
folytatódott kora estig.

Következõ lapszámunk
- a korábbi évekhez hasonlóan -

legközelebb szeptember elején jelenik meg.
Egyben tájékoztatjuk a lapban írni kívánókat, hogy a
kéziratok és fotók leadási határideje: a megjelenés elõtti hónap utolsó napja, helye: Bábolnai Fórum szerkesztõsége, 2943 Bábolna, Jókai u. 12. E-mail: btv@babolna.hu
Addig is mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!
Bábolna Fórum Szerkesztõsége
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Ballagás... és tanévzáró
Ebben a tanévben - szakítva az eddigi évek hagyományaival - a ballagási és
a tanévzáró ünnepséget külön napon
tartottuk.
Az utolsó elõtti tanítási nap „fõszereplõi” végzõs diákjaink voltak, akik elköszöntek az iskolatársaktól, a nevelõktõl és az intézmény dolgozóitól. A nyolc
év emlékeibõl merítve mókás, humoros
mûsorral szereztek kellemes pillanatokat az alsóbb évfolyamos társaknak és
pedagógusoknak nyolcadikosaink. Ezt
követte a vidám bolondballagás, majd
az esti órákban a szerenád és a bankett.
A nyolcadikos diákok számára
2008. június 13-án du. 5 órakor szólalt
meg utoljára a csengõ. A ballagási ünnepségre virágdíszbe öltözött az iskola,
és felsorakoztak iskolánk felsõs diákjai,
hogy a búcsúzó tanulóink még egyszer
végigjárják a jól ismert épületet. Ezen
az ünnepségen került sor a Kiváló Diák
kitüntetés átadására, melyet dr. Horváth

Klára polgármester asszony adott át
Agócs Noéminek, Bodányi Anettnak és Fábián Dávidnak. Az általános iskolában
végzett kiemelkedõ tanulmányi és közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért Németh Kristóf és Popovics
Linda nyolcadikos tanulók tantestületi
dicséretben részesültek. Kitûnõ tanulmányi eredményért és kiemelkedõ iskolai sportteljesítményért több tanuló vehette át megérdemelt könyvjutalmát.
Reméljük, hogy ballagó nyolcadikosaink szereztek annyi tudást az elmúlt
évek alatt, hogy tovább építkezzenek és
megállják helyüket a választott középiskolákban. Ehhez kívánunk nekik boldog és sikeres életutat!
A Bábolnai Általános Iskola tanévzáró ünnepségét június 17-én 17 órakor
tartotta.
Értékeltük a 2007/2008-as tanévet,
összegeztük az eredményeinket. Nehéz,
dolgos évet tudhatunk magunk mö-

gött. Elsõseinket, akik sikeresen és jól
küzdöttek a betûk és a számok seregével, emléklappal jutalmaztuk, igazi iskolások lettek, beilleszkedtek iskolánk
közösségébe.
Nyolcadikosaink már túl vannak a
középiskolai beiratkozáson. Ha nem is
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az elsõnek megjelölt helyre, de valamennyi tanulónkat felvették valamelyik középfokú intézménybe.
Iskolánk tanulóinak többsége nagyon szorgalmasan készül a tanórákra.
48 diákunk kitûnõ, 23 pedig jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.

2008. július
Sajnos 4 diákunk számára nem zárult le sikeresen a tanév. Õk egy-egy
tantárgyból még számot kell hogy adjanak augusztusban a pótvizsgán.
Az idei tanévben is számos tanulmányi versenyen vettek részt tanulóink,

9. oldal
szorgalmukkal, igyekezetükkel elismerésre méltó eredményeket értek el, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírét. (Ezekrõl az eredményekrõl folyamatosan tájékoztatást adtunk a Fórumban.)
Az eredményes szereplések mögött

Prekler Orsolya tanítónõ
Kiváló Pedagógus elismerésben részesült

Kiváló Óvodapedagógus kitüntetést
vehetett át Szendi Józsefné óvónõ

nemcsak diákjaink szorgalmának, hanem a felkészítõ pedagógusok kitartó és
áldozatos munkájának is óriási szerepe
van. A tanévzárón kiemeltük Bierbauer
Imréné, Kassai Éva és Veresné Szkocsek Mária tanárnõk munkáját, akiknek tanítványai bejutottak megyei és országos
versenyekre és ott elõkelõ helyezést értek el.
Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel igyekeztünk színesíteni,
élményszerûbbé tenni tanulóink tanórán kívüli iskolai életét. Reméljük, sikerült maradandó élményt nyújtani a
gyermeknapi rendezvénnyel, az erdei
iskolai programokkal, vagy osztálykirándulásokkal, a Föld napi rendezvénysorozatunkkal, a játszóházi foglalkozásokkal, a közös iskolai karácsony és a
farsang sajátos hangulatával, és még sorolhatnám tovább…

A tanévzáró ünnepségen vehette át
a Kiváló Pedagógus kitüntetést Prekler
Orsolya tanítónõ, valamint Szendi
Józsefné óvónõ városunk polgármesterétõl. Ezen a napon köszöntöttük nyugdíjba vonuló kollégáinkat, Bierbauer
Imrénét, Mátyás Kálmánnét és Bérci
Károlynét, elismerve több évtizedes pedagógusi munkájukat.
Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt
sok-sok tanulónk vehetett át jutalomkönyvet kitûnõ tanulmányi eredményéért. Az egész évben tartó munka és küzdelem után elérkezett a szabadság, a
megérdemelt pihenés ideje. Mindenki
élvezze és töltse tartalmasan a szünidõt,
hogy energiával töltõdve, újult erõvel
vághassunk neki szeptemberben az
elõttünk álló újabb feladatoknak és kihívásoknak!
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

2008. június 6-án meghalt

SÁNTA FERENC
Ebben az évben lett volna 81 éves.
E havi irodalmi rovatunkkal
emlékezzünk az íróra.
Sánta Ferenc 1927. szeptember 4-én
született Brassóban; gyermekkorát Erdélyben töltötte. 1954-ben jelent meg az
elsõ novellája.
A család gyakran költözött, Sepsibikkszád, Marosvásárhely és Kolozsvár
voltak Sánta gyermekkorának állomásai.
A II. világháború Debrecenbe sodorta,
ahol a református kollégium hallgatója
lett, de kicsapását megelõzve önként távozott. Alig húszévesen megnõsült, négy
fia született.
A család fenntartása érdekében elõbb
bányászkodott, majd az ötvenes évek elején a kispesti traktorgyár, késõbb a Ganz
Daru- és Hajógyár betanított munkása
lett. 1958-tól az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt, 1968
óta írói munkásságából élt.

A FALU GONDJA-BAJA
1954-ben egy irodalmi esten Szabó Pál
figyelt fel a magyar falu gondjáról-bajáról
beszámoló fiatalemberre, s írást kért tõle.
Sánta elõször húzódozott, aztán elküldte
még 1952-ben írott Sokan voltunk címû
novelláját, amely 1954 márciusában az
Irodalmi Újság hasábjain megjelent. Szabó Pál méltatásában a kilátástalan szegénység szorításában élõ emberekrõl szóló, balladai hangvételû mûvet Móricz Hét
krajcárjával rokonította.
Az 1955-ben megjelent Emberavatás címû antológia, a pályájukat kezdõ fiatal
magyar írók antológiája Sánta egyik novellájának címét viselte, elsõ novelláskötete 1956-ban Téli virágzás címmel jelent
meg. Pályájának elsõ korszakára az erõteljes önéletrajzi ihletettség, a személyes
hangvétel, a népmesék, népballadák nyelvezete és lírai pátosza jellemzõ, fõ témája
pedig a munka és a család becsületét, az
emberi jóság, a szeretet, az erkölcsi helytállás parancsát nemzedékeken átörökítõ
tisztes szegénység.

VÁLSÁG 56 UTÁN
1956-ban Sánta a Petõfi Kör alapító
vezetõségi tagja volt, az év szeptemberében a parasztság jogfosztottságáról szóló
levelet publikált. Az 1956-ot követõ idõszak írói és világnézeti válságának idõszaka volt, ekkor keletkezett írásainak vezérmotívuma a kegyetlen világ, amelyben az
ember helytállásának lehetõsége sokkal
korlátozottabb, az egyén kiszolgáltatottsága egyre fokozottabb.
Az egyén és a hatalom viszonya, az
egyén erkölcsi felelõsségvállalásának mértéke és módja, a Hogyan kell és hogyan lehet
élni? kérdése foglalkoztatta az 1963-ban
megjelent Az ötödik pecsét címû regényében is. A nyilasterror idején játszódó parabolisztikus történetbõl 1976-ban Fábri
Zoltán filmet készített.
Ugyancsak Fábri vitte filmvászonra a
társadalomfilozófiai kérdéseket boncolgató 1964-es Húsz óra címû regényt, amelynek lapjain egy riport hátterében négy,
egymással összefonódó paraszti sors bontakozik ki.

FILM, SZÍNHÁZ
Sánta 1966-ban ismét regénnyel jelent-
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kezett, Az áruló témája a történelmet alakítók és elviselõk konfliktusa. A mû drámaváltozatát Éjszaka címen elõször a Katona József Színház tûzte mûsorára 1968ban, majd késõbb tévéfilm is készült belõle. Újabb regényt már nem publikált,
1970-ben Isten a szekéren címmel jelent
meg novelláskötete, ezt követte a Kicsik és
nagyok címû válogatás. 1994-ben A szabadság küszöbén címmel adta ki esszéibõl,
cikkeibõl összeállított kötetét.
Sánta Ferenc 1956-ban és 1964-ben
megkapta a József Attila-díjat, 1970-ben
Monte Carlóban az Arany Nimfa Díjat.
1973-ban Kossuth-díjjal tüntették ki,
1993-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2007ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.
Fõbb mûvei: Téli virágzás (1956),
Farkasok a küszöbön, novellák (1961), Az
ötödik pecsét (1963), Húsz óra (1964), Az
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,,Legyen a zene mindenkié’’
Kodály Zoltán fenti szavai ismerõsen csengenek a zenét mûvelõ, kedvelõ és szeretõ emberek körében. A városunkban mûködõ zeneiskola is ebben a szellemben mûködik, igaz
más mûvészeti ágakkal is megismerkedhetnek
itt a gyermekek. 2008. június 9-én a Ritmus
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nyilvános vizsgaelõadásának lehettünk szem- és fültanúi a Szabadidõközpontban.
Az elmúlt tanévrõl Bánfi Csabát kérdeztük:
„Nagyon nagy kihívás volt számunkra ez az
év. Sok új dolog történt, érzelmek dúltak a lelkekben és a szívekben. Megpróbáltunk a szakmára koncentrálni úgy, hogy a gyerekek ezt ne
érezzék meg. Azért is, mert a minõsítésen
mindenképpen meg akartunk felelni. Azt szerettük volna, hogy a legmagasabb kategóriába
soroljanak minket, s ez jellemezte az egész
évünket. Tavaly márciusban kezdõdött, amikor az összes dokumentumot el kellett küldeni Budapestre a minõsítõ testületnek. Ez volt
az elõminõsítés, melyen szerencsésen túljutottunk. Szeptember–október hónapban kellett
benyújtani a második „kör” dokumentációit,
majd kijöttek a helyszínre, megnézték a tanórákat, a tárgyi eszközöket, felmérték a gyermekek tudását, a tanárok felkészültségét, magyarul mindent, ami az iskola életével kapcsolatos. A szakvélemények alapján zeneiskolánkat a legmagasabb kategóriába sorolták, a Kiválóra minõsített Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címet kaptuk meg.”

Amint azt megtudtuk, országos szinten
mintegy százezer fõvel csökkent a múlt tanévben a mûvészeti iskolákban tanuló gyermekek
száma. Ez igen nagy szám, hiszen ha a címbõl
indulunk ki, ez azt jelentheti, hogy egyre fogy
a mûvészetekkel foglalkozók tábora. Településünkön jelenleg 89-en járnak zeneiskolába.
Sajnos, a létszám az elmúlt évekhez képest jelentõsen csökkent. „Így is nagyon jó munkát
végeztek a kollégák” – mondta Bánfi Csaba. –
„Ez az év végi nyilvános vizsga is jelezte, hogy
a zenészeink az ország bármelyik zeneiskolájában megállnák a helyüket, táncosaink szépen,
jól mozognak, drámásaink kinyíltak. Azt szeretnénk, ha észrevenné mindenki, hogy ez a
helyiek lehetõsége, nem kell érte utazni, itt
van helyben. Ha nem lesz utánpótlás, meg
kell szüntetnünk tanszakokat, mi megpróbáljuk „tolni” ameddig lehetséges, rajtunk nem
fog múlni.”
A zeneiskola idén nyáron is megrendezi a
már szokásosnak mondható mûvészeti táborát. Augusztus 2–8-ig mintegy 80 fõvel utaznak a Balatonra, ahol a „munka” mellett igen
nagy szerepe lesz a szórakozásnak is. Azok,
akik esetleg a vakáció idején döntenek úgy,
hogy szeretnének mûvészeti iskolai tanulók
lenni, azok a szeptemberi pótbeiratkozáson
még jelentkezhetnek. Így lehet városunkban
is a „zene mindenkié”.
T. S.
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Elbúcsúztak Bábolnától a lovasiskola végzõsei
Május 9-én elbúcsúztak a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola végzõs
tanulói. A ballagók között idén
három olyan tanuló is volt,
akik összesen 6 évig tanultak a
bábolnai lovasiskolában, vagyis gyakorlatilag ebben az intézményben nõttek fel.
Mint ahogy az minden évben szokás, a lovasiskola tanulói idén is lovasmûsorral köszöntek el a tanároktól és a diáktársaktól, majd a településen lóháton és kocsin végigvonulva búcsút intettek Bábolnának is. Persze a diákok elõször
az iskola épületében gyûltek
össze, majd a tantermekbe vonultak és csak az osztályfõnökök búcsúbeszéde után indultak el a lovaspálya irányába.
Idén két osztály tanulói ballagtak, összesen 42-en. 2008.
szeptemberétõl 33 tanuló már
biztosan beiratkozott a kilencedik osztályba. Egyébként ebben az évfolyamban 2 hely még
szabad, mert az osztályt 35 tanulóval szeretnék indítani. Az
iskola tanulóinak a száma jelenleg 140 fõ. Ezt a létszámot

azonban a színvonal megtartása végett az intézmény nem
szeretné túllépni, ezért a bábolnai lovasiskola komolyan
mérlegel a 11. osztályba felvehetõ tanulók létszámát illetõen. A 11. osztálytól indítható
szakok tekintetében a belovagló szakra már most 11-en, míg
a lótenyésztõ szakra az iskola
saját diákjain túl eddig 15-en

jelentkeztek. Az említett 140es létszámból most 42-en köszöntek el végzõsként az iskolától.
De térjünk vissza az iskola
és a Ménesudvar között található lovaspályára, ahol idén a
már megszokott lovasbemutatókon kívül helyett kapott Téglás Balázs zsokébemutatója is.
Egyébként a Pettkó-Szandtner
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Tibor Szakiskola egyre nagyobb hangsúlyt helyez a zsokéképzésre is, hiszen 5 diák jelenleg már Angliában tanulja a
zsoké szakma fortélyait.
A lovasmûsor után a tanulók mindegyike kocsira, vagy
lóhátra szállt és Bábolnán
végigvonulva búcsúzott el a településtõl. A végzõsöket végül bábolnai Ménesudvarban

2008. július
dr. Mezei László a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. vezetõje köszöntötte és búcsúztatta el, majd a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovaskollé-gium és Szakiskola igazgatójával, Pelczéder
Zoltánnal együtt tûzték fel a
szalagokat a végzõsök ruhájára.
Természetesen a diákoknak

13. oldal
a ballagással még korántsem
ért véget az év, hiszen május
19-én a központi írásbeli vizsgával megkezdték az összesen
négynapos szakmai vizsgájukat. A rendkívül összetett írásbeli feladatsor után május 28án a tanulók aztán gyakorlati
ismertekben mérettettek meg,

hiszen be kellett mutatniuk lovas- és fogathajtó tudományukat, ezen túl pedig a Ménesudvar négy helyszínén
szintén különbözõ gyakorlati
feladatokat kellett megoldaniuk. Az ezt követõ két napon
szóban adtak tudásukról számot a végzõsök.

A Cseperedõk Olaszországban
Június 10-én kerekedtünk útra. Autókkal mentünk a bécsi reptérre, hogy elindulhassunk Olaszországba, ahol eleget kellett tennünk egy meghívásnak:
lehetõséget kaptunk, hogy a pápa tiszteletére rendezett fesztiválon lépjünk fel Leccében.
Két rövidebb repülõút után már meg is érkeztünk
Brindizibe, ahonnan busszal mentünk a Lecce melletti St. Cataldoba, a szállásunkra. Campo Verde, vagyis
zöld tábor az apartmankomplexum neve, ahol vendégül láttak minket. A nevét azért kapta, mert a környék egy nagyobb oázisában épült. Némi késéssel érkeztünk, éjjel fél 12 körül, mégis vacsorával vártak
minket. Az orosz és a görög csoport megelõzött minket, így velük nem volt lehetõségünk találkozni.
Másnap már pakolhattunk is, hogy másfél órás buszozás után Galipoliba érkezzünk. Gyors városnézés,
majd a helyi szálloda megkeresése, ahol este felléptünk. Ebéd után szabadidõt kaptunk a szálloda tengerpartján, ami a tikkasztó melegben nagyon ránk
fért. Miután kellemesen megpirultunk a napon, és
megvacsoráztunk; viseletbe öltöztünk és a kertben felállított színpadon léptünk fel a szálló vendégeinek.
Egy hirtelen ötlettõl vezérelve a három csoport mûsorát egy közös orosz tánccal zártuk, ami akkora sikert
aratott, hogy ezt az összes fellépésen megismételtük.
Sanyinál és Zsófinál volt hangszer, így õk együtt muzsikáltak az orosz harmonikással.
Csütörtökön Ottranto volt az úti cél, ahol már jutott idõnk vásárolgatni, várost nézni, megkóstolni az
igazi olasz fagyit. A természet lágy ölén elfogyasztottunk az ebédünket: érdekes ételeket kaptunk, minden

nap mást, mégis nagyon hasonlítottak egymásra. Paradicsom és tészta minden mennyiségben, érdekességnek mentás panírozott rizsgombóc, és paradicsomszószos lóhús. Nem bántuk, este úgyis nemzeti est volt,
így mi is fõzhettünk magunknak. Minden nemzet elkészítette valamely jellegzetes hazai ételét, hozott magával italt, és bemutatta a többieknek. Mi mást is fõzhettünk volna, mint paprikás krumplit? Bár nehézségekbe ütköztünk – ugyanis kolbászt nem vihettünk,
az ottani boltban viszont csak lókolbászt találtunk –,
de nagyon finomra sikeredett. A krumpli mellett nagy
sikert aratott a házi pálinka is.
A péntek igazi játékos napnak ígérkezett. Már korábban is játszottunk ismerkedõs játékokat, ha volt
idõnk, de az az igazi, mikor nem csak futtában, hanem
tényleg van idõ a játékra: most a miénk volt az egész
péntek délelõtt. Ebédre mindenki tiszta liszt volt és
sár (az maradjon a mi titkunk, hogy pontosan miért
is). A délutáni szieszta után egy közeli városka ünnepi
rendezvényein léptünk fel. Vacsorára pizzát kaptunk,
nehogy kimaradjunk az igazi olasz ételekbõl. A jókedv
sosem maradt el, a három csoport végigtapsolta egymás mûsorát, fergeteges volt a hangulat. Esténként a
szálláson folytatódott a buli, általános volt a napi 5-6
óra alvás.
Mivel a pápa lemondta a látogatását Leccébe, biztonsági okokra hivatkozva, így szombat délelõtt fakultatív lehetett bemenni a városba, körbenézni, vásárolgatni, ismerkedni, fagyizni. Szerencsére 20 perc helyijáratozás után már meg is érkeztünk. A legszebbnek a
város központjában feltárt ókori kolosszeum bizo-
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Idén 27-en vizsgáztak lótenyésztõként, 12-en pedig belovaglóként. Nyolc diák, akik
jelenleg külföldön tanulnak,
október elsejével kezdik majd
meg a vizsgázást.
Nagy Attila István

nyult, amelyben a mai napig tartanak eladásokat.
Délután irány a tengerpart. Ha már ott voltunk, a néha túl erõs, homokot hordó szél sem tudott elûzni
minket a partról. Ahogy besötétedett, elindultunk az
éjszakai Leccébe. Rengeteg ember az utcákon, mindenki szórakozik, teli bárok, be is tértünk néhányba
megkóstolni a helyi különlegességeket. Hát igen, az
olaszok valóban tudnak élni…
Vasárnap délig ki sem dugta az orrát senki a szobájából, végre addig aludtunk, amíg akartunk. A délután is a miénk volt. Campo Verde tengerpartját és a
medencéit vettük birtokban, s az úszómesterek legnagyobb örömére pancsoltunk és ugráltunk a vízbe, akár
a kisgyerekek. Miután megszáradtunk és összepakoltunk, egy gyönyörû kis kastélynál táncoltunk magunk
és a közönség szórakoztatására, amíg nem kezdõdött a
fellépés a már megszokott másfél órás késéssel, ami arrafelé úgy tûnt, általános.
Az utolsó nap az utazás elõtt… Még mielõtt kitakarítottunk és összepakoltunk volna, elmentünk a
tengerhez. A búcsúest hatalmas buliba csapott át,
karaokee-val, sok tánccal és zenével.
Nehéz ébredés után egy rövid szobaellenõrzés, aztán az apartmanok elõtti parkban játszottunk még
egy utolsót, majd könnyes búcsút vettünk a két csoporttól, és a mielõbbi viszontlátás ígéretében buszra
szálltunk, majd repülõre, és ismét repülõre. Kicsit késve értünk ki a terminálokból, jó pár bõrönd tönkrement, de ez már nem tudta elrontani az elõzõ hét remek hangulatát és emlékeit.
Szeretnénk megköszönni Bata Enikõnek az utazás
lehetõségét, az õ kapcsolatainak köszönhetõen kaptuk
a meghívást, és a Polgármesteri Hivatalnak az anyagiés az utazási hozzájárulást.
Trescsik Hanna
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Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (III. rész)
Milyen volt a különválás?
(A község létrejötte)
Bábolnapuszta lakosai 1958. december
5-én nagy napra ébredtek. A puszta megszûnésének napjára. Ezen a napon ülést
tartott a nem sokkal korábban megválasztott községi tanács. A 35 tagú testület elsõ
ülését a ménesudvar közepén lévõ kaszárnya épületében, az akkori KISZ-helyiségben tartotta. (Ma már Imperiál szálló.)
Az ülésen a megválasztott 25 fõ tanácstagból 21 fõ megjelent és 4 fõ hiányzott az
alábbiak szerint. Jelen voltak: Farkas
György, Erdélyi Béláné, Major Tibor, Nagy
Mihály, Horváth Ferenc, Németh József, Sárközi János, Farkas József, ifj. Böröcz Ferenc,
Mészáros József, Dián Ferencné, Csernák
László, Nagy László, Sipos József, Horváth
Károly, Belsõ Károly, Szabó János, Szendrei
Sándor, Gyuricza Vincéné, Szakács Ferenc,
Rafael Miklós.
Hiányoztak: Tóth Petrovszki Kálmánné,
Ádám András, dr. Tóth János és Veller József.
Az ülés elõször korelnököt választott
Szendrei Sándor személyében. Ezt követõ-

en a körelnök javaslatot tett az ülés levezetõ elnökére. A tanácsülést levezetõ elnöknek Szakács Ferencet (e sorok íróját) javasolta. Az ülés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A megválasztott levezetõ elnök rövid
beszédet mondott, melyben hangoztatta,
hogy az ülés levezetését legjobb tudása szerint és a törvények elvárásainak alapján
fogja végezni. Majd örömét fejezte ki, hogy
végre eljött az idõ és az a nap, melynek befejeztével a jelenlévõ tanácstagok úgy állhatnak fel az asztaltól, mint egy új, önálló
község vezetõi. Ezt követõen javaslatot tett
az 5 tagú végrehajtó bizottságra, vagyis az
új község, illetve a tanács szûkebb vezetõségére. Ennek alapján név szerint javasolta a
bizottság tagjainak: Csermák László, Sipos
József, Sárközi János, Németh József és Erdélyi Béláné tanácstagokat. A tanácsülés a
javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen az elnök felkérte az újonnan megválasztott vezetõség tagságát, hogy jöjjenek ki
az elnöki asztalhoz és tegyék le a hivatali
esküt. Eztután az elnök felkéri a VB tagjait, hogy vonuljanak el és egymás között oszszák el a funkciókat. Õ maga is segíteni fog.
Az elvonulás után javaslatot tett a funkci-

ókra, ennek alapján VB elnöknek és egyben tanácselnöknek Csernák Lászlót, nem
függetlenített elnökhelyettesnek Sipos Józsefet, VB-titkárnak Erdélyi Bélánét, KB
tagjainak Sárközi Jánost és Németh Józsefet
javasolta. A tanácsülés az így elõterjesztett
javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen még három bizottság ,,Népmûvelési és
Oktatási’’, ,,Egészségügyi és Szociálpolitikai’’, valamint ,,Közgazdasági’’ bizottság
megválasztására került sor.
Ezt követõen hozzászólások következtek. Felszólaltak: Csernák László a frissen
megválasztott tanácselnök, Musitz László,
a járási hivatal képviselõje és Nagy Mihály
tanácstag, aki a megyei tanácsnak is tagja
volt.
A község önállósága és különválása szinte határtalan örömöt váltott ki ott a tanácsülésen. Az eseményt rögzítõ megsárgult papírlapok nem tudják azt a lelkesedést, azt
az örömöt visszaadni, ami ott kialakult. Ezt
csak mi tudjuk, akik ott részt vettünk. Sajnos, mi is már csak kevesen, mindössze hárman élünk.
Folytatjuk.
Szakács Ferenc

Megújult utak a régióban
Belterületi útfejlesztés, valamint kerékpárút-hálózat fejlesztéssel kapcsolatos pályázatait ismertette az érdeklõdõkkel, szakmai tematikus nap keretében a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség. A leendõ pályázók a pályázati kiírások bemutatása mellett szakmai elõadó segítségével átfogó képet kaphattak a projektfejlesztés és forrásszervezés lehetõségeirõl is.
A Bábolnán megtartott eseményen részt vett dr. Horváth
Klára, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke, aki megnyitójában ismertette az elõzõ forduló nyerteseit, a rendelkezésre álló uniós forrásokat. Kovács Tamás,
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója pedig köszöntõjében beszélt a sikeres projektekrõl, a pályázati lehetõségek kihasználásáról.
A most megnyíló pályázati kiírások bemutatása elõtt sor
került a hivatalos szerzõdéskötésre is Dad Község Önkormányzatával. A település 22 millió forintos vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült, mely segítségével megújulhat a faluközpont Fõ utcája.
Az ügynökség munkatársai részérõl a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett közlekedésfejlesztési pályázatainak ismertetése során elhangzott: a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra fejlesztése, a jobb minõségû önkormányzati belterületi utak kiépítése, a gyorsabb elérhetõség elõsegítése érdekében belterületi útfejlesztésre az elkövetkezendõ idõszakban a pályázati
konstrukció keretében 1,114 milliárd forint támogatás nyerhetõ el. A régió helyi önkormányzatai számára további közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos uniós források is rendelke-

zésre állnak. A hivatásforgalmi kerékpárutak építésére, a
hozzá tartozó infrastruktúra kialakítására 368 millió forintos
keretbõl részesülhetnek a sikeres pályázatot benyújtók.
A rendezvény résztvevõi az elõadások után kérdéseket tehettek fel az ügynökség projektmenedzserei számára, akik
készségesen álltak a pályázók rendelkezésére.

Közterület-fenntartás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunk területén a közterület fenntartási munkákat városunk kiemelt fontosságú területein (körforgalom, ’56-os Park,
Sportcsarnok környéke) a településgazda irányítása alatt
álló dolgozók végzik.
Amennyiben a fûnyírással kapcsolatban kérdésük van,
készséggel állunk rendelkezésükre.
A fennmaradó területek karbantartását az eddigieknek megfelelõen a Communal Contact Kft. végzi.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az ingatlan elõtt az
úttest vonaláig húzódó terület karbantartásáról az érvényes önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelõen gondoskodjanak. A terület tisztán tartása, a fûnyírás
mindannyiunk érdeke, ezáltal Önök is hozzájárulnak városunk rendezett tiszta képének fenntartásához.
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Bábolnai Szolgáltató Kft.
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Aratási szokások és hiedelmek
Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának a sikerét számos
hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani, amelyek gyakran vallásos jellegû
szertartásokkal is összekapcsolódtak. A
munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. A föld szélén letérdeltek, keresztet vetettek, s a megszentelt
eszközökkel láttak neki a munkának.
Az aratókat elsõként meglátogató gazdát, vagy családtagját a learatott gabona
szalmájával megkötözték, s csak akkor
engedték el, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány az aratás végéhez fûzõdött. Egy kis darabon állva hagyták a gabonát, hogy a következõ évben is jó termés legyen. Gömörben úgy
mondták, hogy ezt a madaraknak és a
szegényeknek hagyják. Az utolsó kévéhez
is különféle hiedelmek kapcsolódtak, ebbõl készült az aratókoszorú. Általában a
gazdának készítették, de az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt,
hogy az õszi vetõmag közé keverje.

Az aratókoszorú különféle formájú és
nagyságú lehetett: csigaszerû, korona formájú, koszorú alakú. A legtöbb helyen harang alakú favázra erõsítették a búzát. A
koszorút a legszebb kalászokból fonták és
gyakran mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. Kézben, rúdon vagy fejre helyezve vitték. A koszorút vagy a vivõjét a gazda
vízzel öntözte meg, hogy az elkövetkezõ
esztendõben elegendõ esõ legyen.
Sok helyen az aratókoszorú vitele és
átadása ünnepséggel zárult, jelezvén,
hogy az aratás befejezõdött. Ahol aratási
ünnepséget rendeztek, az aratók általános
szokás szerint énekszóval érkeztek, aratással, búzával kapcsolatos dalokat énekeltek.
Az aratókoszorút általában a mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból kimorzsolt szemeket keverték a
vetõmag közé.
Forrás: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony
Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.
Bors Erika

Elsõáldozás Bábolnán
A Bábolnai Nepomuki Szent János katolikus templomban június
1-jén, vasárnap a délelõtti szentmise keretében zajlott le az elsõáldozás. Varga Imre plébánosunk köszöntötte a kis elsõáldozókat, a szüleiket és a hívõket. Ünnepélyes fogadalmat tettek: Füzi Gabriella,
Rádoki Luca, Szabó Attila, Liszkai Dávid. Õk állandó misére járók,
sõt ministrálnak. Megköszönték plébánosunknak, hogy segített nekik a
felkészülésben, hogy eddig a szép ünnepélyes pillanatig eljutottak a
szentlélek segítségével. A további nagy próbatétel számukra a bérmálkozás szentsége lesz, az Isten adjon erõt, egészséget, kitartást számukra, hogy az a szép ünnep is eljöjjön. Igaz, hogy csak 4 fõ elsõáldozó
volt, de õk igazi kis apró hívõk, ennek örülünk.

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

JÚLIUS
13-án vasárnap
20-án vasárnap
27-én vasárnap
Augusztus
3-án vasárnap

10.15 órakor szentmise
Évközi 15. vasárnap
10.15 órakor szentmise
Évközi 16. vasárnap
10.15 órakor szentmise,
Évközi 17. vasárnap
10.15 órakor szentmise
Évközi 18. 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.
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GUSTAIOLO

HÍREK

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

Ismét torkos csütörtök
július 17-én!

a GUSTAIOLO étteremben 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból:
Konyakos libamájhab pirítóssal,
lilahagymával
1200,- Ft helyett 600,- Ft
Szûzpecsefonat, szalonnás burgonyamuffinnal,
egzotikus gyümölcsmártással
1900,- Ft helyett 950,- 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!!!
Július 10-tõl augusztus 10-ig minden pénteken 700 Ft-os ételek
Ajánlatunk:
Fél grillcsirke kerti salátával, joghurtos öntettel (60 dkg/adag) 700,- Ft
Pácolt, grillezett pulykamellsteak, olasz lecsóval (20 dkg/adag) 700,- Ft
Péntekre elõrendelést csak (elõzõ nap) csütörtök estig fogadunk el!

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADUNK!
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!
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Megyei I. Osztályú Labdarúgó-bajnokság
a BSE hatodik helyen zárta az évet
A június 15-i Nagyigmánd
elleni „rangadóval” befejezõdött a 2007-2008. évi labdarúgó-bajnokság megyei csapataink számára. Az utolsó, hazai
pályán lezajlott találkozó focistáink számára szép befejezésnek bizonyult, hiszen 5:2
arányban verték a szomszéd
vár együttesét. Bár a végeredmény mindkét csapat számára
mindegy volt a tekintetben,
hogy a bajnoki tabella hányadik helyét foglalják el –
Nagyigmánd az utolsó helyrõl
kiesett, Bábolna pedig mindenképpen a hatodik helyet
szerezte meg -, játékosaink
mindent megtettek a gyõzelem érdekében. A játék színvonalát tekintve hagyott némi
kívánnivalót maga után, de az
eredmény önmagáért beszél.
A BSE focistái az õszi és tavaszi fordulókat egyaránt számítva 30 mérkõzést játszottak,

ebbõl 16-ot megnyertek, 5 alkalommal döntetlent értek el,
és 9-szer jöttek le a pályáról
vereséggel a hátuk mögött.
Ezzel a bajnok Környe mögött 14 ponttal kevesebbet
gyûjtve - 53 pont -, a hatodik
helyen végeztek.
Szabó Attila edzõ minden
körülményt figyelembe véve
elégedett lehet csapatával. A
szakosztály vezetésével közösen elérték, hogy kizárólag
bábolnai, illetve környékbeli
játékosokból áll az együttes,
akik szinte kivétel nélkül itt
nevelkedtek az egyesületben.
Sikerült egy olyan közösséget
kialakítaniuk, melynek tagjai
a mérkõzéseken nemcsak az
eredményért, de egymásért is
küzdenek. Ezt a nézõk is észrevették. Bátran állíthatjuk,
hogy egy-egy nem tetszõ eredmény kapcsán a szurkolók
már nem kezdték szidalmazni

az edzõt, vagy a játékosokat,
ha azt látták, hogy focistáink
bár mindent megtettek a jobb
eredmény érdekében, ha kellett, „felszántották a pályát”,
mégsem úgy sikerült minden,
ahogy eltervezték.
Az edzõ csapata védõjátékát elég masszívnak értékelte,
hiszen a bajnokság során viszonylag kevés gólt kaptak leszámítva a súlyos bajóti és
kecskédi vereséget -, a védelem focistái kemény, harcos
legények. De amint azt lapunk számára elmondta,
gyakran ezer sebbõl vérzett a
gárda, elõfordult olyan eset is,
amikor nem volt hadra fogható cserejátékosa sem. Rengeteg sérülés és eltiltás jellemezte a bajnokságot. Ezenkívül a
téli átigazolási idõszakban a
csatársorból két olyan játékos
távozott, akik már bizonyították gólerõsségüket, és a tava-

Labdarúgásunk utánpótlásáról
Újságunk hasábjain rendszeresen igyekszünk tudósítani a BSE labdarúgó palántáinak szerepléseirõl, eredményeirõl. Bizony, a téli idõszakban volt is mirõl írni, hiszen az
ovisok, az elõkészítõsök, serdülõ korúak, de az ifisták is
szép eredményekkel büszkélkedhettek a különbözõ terem-

tornákon. Nemrég azonban
leültem Nagy László edzõvel
beszélgetni, akit megkértem,
értékelje a bábolnai utánpótlás helyzetét. Az egyik szemem sírt, a másik nevetett,
amikor a szakember összehasonlította az ifjúsági és a fiatalabb korosztályok hozzáállását.

Kezdjük az ifjúsági csapat
háza táján, mely tulajdonképpen a felnõtt csapat közvetlen
utánpótlását lenne hivatott
biztosítani. Mint mondta, itt a
legrosszabb a helyzet. Az
edzõi poszton Tornyos Ferencet Blaesius Ede követte a kispadon, de az õ erõfeszítései is
hiábavalónak bizonyultak a
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szi szezonban nagyon hiányoztak a csapatból. Frank
Attila – aki szintén a csatársort erõsítette, tehetséges, kitûnõ focista – sajnos keresztszalag szakadást szenvedett,
így egyáltalán nem tudott pályára lépni, valamint a középpályáról is távozott egy játékos. Helyettük két támadójátékost sikerült igazolni –
Szedlacsek Attilát és Ollé Istvánt -, akik mindketten beváltották a hozzájuk fûzött reményeket.
A jövõre vonatkozóan
Szabó Attila úgy gondolja, õ
marad a csapat edzõje. A
felkészülést várhatóan július
15-én kezdik meg, és mindent megtesznek azért, hogy
a 2008-2009-es bajnoki szezont a várakozásoknak megfelelõen, felkészülten kezdjék meg.
Hantos
játékosok érdektelenségével
szemben. Az õszi szezon kezdetén, a nagyigmándi meccset
követõen lemondott. Elmondása szerint az edzéslátogatottság egyenlõ volt a nullával,
a mérkõzésekre pedig úgy
tudta összeszedni a csapatot,
hogy vasárnap délelõtt hátára
vette a várost, és végigjárta a
számításba vehetõ játékosokat. Blaesius Ede lemondása
után a BSE vezetõsége Nagy
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Lászlót bízta meg az ificsapat
irányításával, aki immár egy
éve sikeresen terelgeti az
utánpótlás többi együttesét. Õ
megpróbálta meggyõzni a fiatalokat, hogy járjanak edzésre, meccsekre, de nem járt sok
sikerrel. Különbözõ érvekkel,
magyarázatokkal szolgáltak a
gyerekek, de a rendszeres
sportolásra sajnos a többség
nem vállalkozott. Nagy László
ezek után is csak azt tudja
ígérni, hogy a kapu mindenki
elõtt nyitva áll, de aki a tanulás, a munka mellett önként
kötelezettséget vállal, az legyen tekintettel társaira, és felelõsséggel végezze tevékenységét. A bajnokságot végig
kell játszani, és az egyesület
presztízsét sem rombolhatja
le senki mondvacsinált indokokkal.
Ezekkel a problémákkal
együtt az ifjúsági csapat a bajnoki táblázat 14. helyén végzett. A tavaszi szezon 15 mér-

Sport
kõzésébõl 14-et elvesztettek,
1-et viszont megnyertek. Az
edzõ szerint az, hogy egyáltalán részt tudtak venni a bajnokságban, javarészt a serdülõ csapat játékosainak köszönhetõ, akik szombatonként saját, illetve vasárnaponként az ifi meccseken igyekeztek helytállni. Nagy László külön köszönetét fejezi ki azoknak az ifjúsági korú labdarúgóknak, akik nem hagyták
cserben egyesületüket, név
szerint: Kovács Attilának,
Liszkai Péternek, Róth Gábornak, Szakáll Máténak, Vincze
Ádámnak, és természetesen
minden serdülõ korú játékosnak, akik e nehéz helyzetben
felvállalták a szombat-vasárnapi mérkõzéseket.
A serdülõ csapatról csak a
legjobbakat tudta elmondani
edzõjük, akikkel egy éve foglalkozik. A megyei bajnokságban a dobogós harmadik helyet sikerült megszerezniük

Sport

úgy, hogy 24 mérkõzésbõl 16
gyõzelmet arattak, 3 döntetlent és 5 vereséget tudhatnak
maguk mögött. Mintegy 20 fõ
jár rendszeresen edzésekre,
akiknek szinte már igényükké
vált a focizás. Ez nem merül ki
a mérkõzésekben, hanem kiterjed az edzésekre, ahol
Nagy László komoly szakmai
munkát tud végezni ezekkel a
gyerekekkel, melynek során
elsajátíthatják a különbözõ
technikai fogásokat, taktikai
elemeket, de megfelelõ erõnlétre is szert tehetnek. Nemrég meghívást kaptak a Kaposvárott július 20. és 26-a között megrendezésre kerülõ
nemzetközi futball-fesztiválra, ahol mintegy negyven ország kétszáz gyermek- és ifjúsági csapata vesz majd részt,
többek között a BSE serdülõ
együttese is.
Az elõkészítõ csapatról
szólva Nagy László edzõ elmondta: ezek a gyerekek szin-

te mindig ott vannak az edzéseken, rendkívül lelkesek,
igyekvõek. Velük kapcsolatban a legfontosabb, hogy
megszeressék a játékot, megfelelõ önbizalommal rendelkezzenek a pályán, jó technikai alapokat kapjanak, kötõdjenek a sportághoz, és örömmel sportoljanak. A bajnokságban a kilencedik helyet sikerült velük megszerezni, és a
megyei szövetség által megrendezett kupában az elõdöntõig jutottak.
Beszélgetésünk során szó
esett a labdarúgás egy talán
ritkán mûvelt, meglehetõsen
látványos mûfajáról, a nõi fociról. Bábolnán a lány foci
még csak most van kialakulóban, de a nemrég alakult 1012 fõs csapat szorgalmasan és
kitartóan jár edzésekre. Jövõjükrõl, bajnokságban való szereplésükrõl remélem, késõbbiekben még beszámolhatunk
újságunk hasábjain.
H. P.

HELYREIGAZÍTÁS

Banai üzem

LAKATOS
MUNKATÁRSAKAT

A múlt havi számunkban az ,,V. Uniós Senior Kupa Bábolna’’
címû összeállításunkban szereplõ harmadik helyet elért
Bábolna csapat képaláírásában két név helytelenül jelent meg.
A guggoló sorban a második nem Füredi Sándor, hanem
Homonnai Ferenc, a sor végén pedig nem Bodányi Attila guggol,
hanem Kovács Ferenc. Olvasóink és az érintettek szíves elnézését
kérjük a tévedésért. (Itt közöljük újra a képet a képaláírással
együtt - már helyesen.)

keres.
Érdeklõdni lehet:

20/569-21-92
telefonszámon

A harmadik helyezést elért hazai csapat.
Álló sor, balról jobbra: Cseh László játékvezetõ,
Hajdú Tibor, Földes József, Tornyos Ferenc, Sipos István, Nagy
Ferenc, Csillag József;
Guggolnak balról jobbra: Sipos József masszõr,
Homonnai Ferenc, Tóth József, Füzi Zsolt, Nagy László,
Kovács Ferenc.
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Ezüstérmet szerzett a Tiamo a VB-n
Június 30-án hétfõn véget
ért Bábolnán a 2008. évi moderntánc sportok világbajnoksága. A három napos versenyen közel 600 produkciót láthatott a közönség. A bábolnai
sportcsarnokban a jegyeladások alapján több mint 1500
nézõ fordult meg.
Barna Attila a rendezvény
fõszervezõje elmondta, hogy a
sajnálatos vízumproblémák
miatt például nem érkezett
meg Nigéria válogatottja, így
a hétfõi program némileg lerövidült. Ha Nigériából nem
is, Romániából, Moldáviából,
Szlovákiából, Lengyelországból, Oroszországból, Szerbiából, Olaszországból itt voltak
a versenyzõk. Egyébként az
említett országok közül,
ugyan nem Lengyelország vitte el a legtöbb érmet, azonban mégis ez a csapat emelkedett ki teljesítményével talán
legjobban a nemzetközi me-

zõnybõl, hiszen mindössze 9
versenyzõjük összesen 14 kategóriában vihetett haza
aranyérmet. Ez pedig, valljuk
be, szinte ember feletti teljesítmény. A nemzetközi mezõny legnagyobb számú képviselõje természetesen a házigazda, Magyarország volt.
Ezen belül hazánk legtöbb
versenyzõjét Gyõr adta, ami
azért nem meglepõ, ha azt is
hozzátesszük, hogy ebben a
városban székel a Modern
Tánccsportok Szövetsége és a
Modern Tánccsportok Nemzetközi Szövetsége is. Egy
gyõri klubnál a Marina TSEnél táncol a bábolnai Szakál
Gréta is, aki ezen a világbajnokságon párosban és egyéniben aranyérmet, míg csoportos formációban két aranyérmet és egy ezüstöt vihetett haza. A magyar versenyzõk
egyébként összesen 354-en
voltak, 31 egyesület képvise-

letében. Persze fontos szót ejtenünk nemcsak a versenyzõkrõl, hanem a zsûrirõl is, hiszen olyan neves szakemberek
pontoztak, mint Demcsák Ottó, Harangozó díjas, a Gyõri
Balett örökös tagja, Sebestyén
Csaba, a Táncmûvészeti Fõiskola docense, vagy épp
Zádorvölgyi László, aki szintén a Gyõri Balett örökös tagja. Persze nem csak hazai nagy

nevek, hanem külföldi mesterek is helyet foglaltak a zsûriben. Így például ítész volt a világbajnokságon a Firenzei Balett vezetõ koreográfusa Francesco Testoni is.
Végül említsük meg azt is,
hogy a Bábolnai RitmusTiamo Moderntánc-csoport
ezüstérmes lett a 2008-as világbajnokságon.
Nagy Attila István

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

9600
5700
2850
1500

Ft
Ft
Ft
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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Öreg motor, nem vén motor...
Az „öreg ember nem vén
ember” mintájára írt cím akár
a június elején településünkön
megrendezett Veterán Motoros Verseny szlogenje is lehetne. Bábolna negyedszer adott
otthont a rendezvénynek, s a
tervek szerint jövõre is szeretné nálunk rendezni a programot a komáromi Kassák KSE.
Amint azt Szûr Bélától, az
egyesület szakosztályvezetõjé-

tõl megtudtuk, egyre több érdeklõdõ jön városunkba erre a
találkozóra. Voltak itt idõsebb
és fiatalabb motorosok és motorok. A Pannóniától a BMWig sokféle típussal találkozhattak a résztvevõk és nézõk egyaránt. A mostani versenyre
Ausztriából kilenc motorral
jöttek, sajnos Csehországból
és Szlovákiából nem érkeztek
meg. Négy kategóriában álltak

rajthoz a versenyzõk, melyek
az MZ, a Special, a Seria és a
Háború elõtti voltak. A pályán
korukat meghazudtoló sebességgel száguldottak a veterán
motorok. Ahogy azt az egyik
idõsebb versenyzõ megfogalmazta: „Nem az eredmény
fontos. Az a lényeg, hogy lezárt pályán nyargalászhatunk.”
Nyargalásztak is esõben, napsütésben, borult és derült ég
alatt, hiszen akik megszállottak, azokat az idõjárás nem befolyásolja. „A motorokat saját
magunk építjük. Egyik tud festeni, a másik küllõzni és még
sorolhatnám. Összehozzuk
ezeket a motorkerékpárokat
olyanra, hogy motorozható legyen, eredményeket érjünk el.
Sokszor nem nagy eredményeket érünk el, de legalább megyünk. Bennünket ez kielégít,
hogy végre megint fiatalnak
érezhessük magunkat. Mert
amikor ráül az ember egy ilyen
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motorra és húzza a gázt, és ott
van a szabadság, és nincs elõtte senki! Annál jobb élmény
nincs!”
T. S.

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

