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Ballagás... és tanévzáró
(Képes beszámoló a 8. oldalon.)

Öreg motor, nem vén motor
(Képes beszámoló a 20. oldalon.)

Egy 1951-es mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat a pe da gó gu sok mun ká -
já nak tár sa dal mi el is me ré se ként jú ni us el sõ va sár nap ját
PEDAGÓGUSNAP-nak nyil vá ní tot ta. Meg ün nep lé sé re elõ -
ször 1952-ben ke rült sor. Eb bõl az al ka lom ból in vi tál ta ön kor -
mány za tunk az ok ta tá si in téz mé nyek dol go zó it jú ni us 6-i ren -
dez vé nyé re. A ha gyo má nyok hoz hí ven elõ ször az el hunyt kol -
le gák sír já ra el he lyez ték a meg em lé ke zés vi rá ga it a ré gi te me -
tõ ben. (Folytatása a 2. oldalon.)



(Foly ta tás az elõ zõ ol dal ról.)

Ezt kö ve tõ en az Ötösfogat
ét te rem be ve ze tett út juk,
ahol az Anonym Színjátszó-
csoport vi dám elõ adá sá val
szer zett kel le mes per ce ket a
részt ve võk nek. A foly ta tás -
ban dr. Hor váth Klá ra kö szön -
tõ je hang zott el, mely ben sa -
ját, gyer mek ko ri em lé ke i rõl
be szélt, azok ról a ta ná rok ról,
„akik tu dást köz ve tí tõ te kin -
tél  lyel vol tak je len az osz tály -
te rem ben. Akik nem csak kö -
ve tel tek, de su gá roz ták is a
tu dást. Foly to nos ér dek lõ dé -
sük kel mo ti vál ták di ák ja i kat
az egy re jobb ered mé nyek el -
éré sé re. Õk vol tak azok,
akik kel em be ri kap cso la tom
is a leg jobb volt, amit szin tén
fon tos nak tar tok.” Az ezt kö -
ve tõ per cek ben az egy re ne -
he zebb pe da gó gu si pá lyá ról

be szélt, mely so rán „olyan
kü lön le ges gon dok kal kell”
szem be néz ni, „ame lyek ez -
elõtt akár csak egy év ti zed del
is el kép zel he tet le nek vol tak.
Meg döb ben ve ol vas suk a sta -
tisz ti ká kat, hall gat juk a hí re -
ket, mi lyen sok az al ko hol lal,
a drog gal, az erõ szak kal kap -
cso la tos prob lé ma. Már Ma -
gyar or szá gon is hall ha tunk
bûn té nye ket az is ko lák ban,
sõt már az óvo dák ban is. Na -
gyon ne héz le het az ag resszi -
ót ke zel ni a gyer me kek ben.”
Vé gül egy ta lá ló idé zet tel fe -
jez te be be szé dét: „A ta ní tó -
nak nem gra tu lá lunk, ami ért
ok tat ja, hogy 2 X 2 = 4. Gra -
tu lál ni ah hoz le het, hogy ezt
a szép mes ter sé get vá lasz tot -
ta.”

Ez után ju bi le u mi ju tal ma -
kat ad tak át. Az ál ta lá nos is -
ko lá ból Bierbauer Imréné és

Má tyás Kálmánné 40 éve,
Klincsokné Sarf Lí via 30 éve,
Veresné Szkocsek Má ria, Ve -
res Zol tán és Knoll Károlyné
25 éve, míg az óvo dá ból
Skultéti Má ria 30 éve,
Szijártóné Bojtor Ka ta lin pe -
dig 25 éve dol go zik ezen a
pá lyán. Ki vá ló pe da gó gu si

dí jat eb ben az év ben Prekler
Or so lya ta ní tó nõ és Szendi
Józsefné óvó nõ ka pott.

Az est to váb bi ré szé ben az
ün ne pel tek el fo gyasz tot ták a
fi nom va cso rát, s kel le mes
han gu la tú be szél ge tés sel töl -
töt ték az idõt.

T. S.
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A Bá bol nai Gyer mek- és If jú sá gi Ön kor -
mány zat ha gyo má nya i hoz hí ven eb ben az
év ben is meg ren dez te a Szent Iván-éji prog -
ram ja it. Mint ahogy a cím ben is utal tam rá,
eb ben az év ben is igye kez tünk „min dent
be le ad ni” an nak ér de ké ben, hogy mi nél si -
ke re sebb le gyen ez a nap. A jól be vált, ta lán
már ha gyo má nyos prog ra mo kon túl, ezért a
GYÖK új öt le tek kel pró bál ta még szí ne seb -
bé ten ni az ese ményt. A ré gen jól mû kö dõ,
Hidaskürti Gyer mek ön kor mány zat tal va ló
kap cso la tot is sze ret tük vol na fel ele ve ní te -
ni, ezért a test vér vá ros gyer mek ön kor -
mány za tát, il let ve kí sé rõ it is ven dé gül lát -
tuk Szent Iván-éj nap ján egy új, szo ro sabb
kap cso lat re mé nyé ben. Dél elõtt a II. Tá jé -
ko zó dá si Ke rék pár ver sen  nyel kezd tünk,
ahol tíz  2-2 fõs csa pat mér te ös  sze ere jét. A
ver seny zõk nek mi nél gyor sab ban kel lett
meg ta lál ni Bá bol na kü lön bö zõ pont ja it, és
eze ken az ál lo más he lye ken kü lön bö zõ
ügyes sé gi és szel le mi fel ada to kat meg ol da -
ni. Az így ka pott pon to kat be le szá mí tot tuk
az idõ ered mény be, és en nek alap ján ala kult
ki a vég sõ sor rend:

1. he lye zet tek: Popovics György
Mol nár Ta más

2. he lye zet tek: Nagy Ró bert 
Hor váth Dá vid

3. he lye zet tek: Csillag Vi vi en 
Pudmericky Ani kó

Sze ret ném meg kö szö ni a fel nõtt Ön kor -
mány zat se gít sé gét, hisz a pol gár mes ter  asz  -
szony, il let ve a kép vi se lõ tes tü let tag jai ad -

ták a se gít sé get a kü lön bö zõ ál lo más he lye -
ken. A na pot a ta va lyi év ben is nagy si kert
ara tó II. Bá bol nai GYÖK Pó ker Baj nok -
ság gal foly tat tuk, amit a ma gyar pó ker ko -
ro ná zat lan ki rá lya Kor da György ve ze tett le.
A ver seny re kö zel 40 fõ je lent ke zett. A se -
lej te zõk, il let ve a kö zép dön tõk után kö vet -
ke zett az est fény pont ja, Kor da György és
Ba lázs Klá ri kon cert je, aki ket szép szá mú
né zõ se reg fo ga dott a Sza bad idõ köz pont
nagy ter mé ben. A kon cert után ke rült sor a
pó ker baj nok ság dön tõ jé re, amit Kor da
György a Sport-1 csa tor ná hoz ha son ló mó -
don köz ve tí tett. Itt ki ala kult a vég sõ sor -
rend, a he lye zet tek ok le ve let és ku pát ve -
het tek át dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter
 asszony tól és Kor da György tõl a ver seny fõ -
véd nö ké tõl. 

1. Vö rös Tor ma At ti la; 2. Riklik Zol tán; 3.
Hor váth Dá vid; 4. Liszkai Lász ló; 5.   Ha ris
Zol tán; 6. Sza bó Ta más; 7. Len gyel Dá ni el;
8. Len gyel Ben ce; 9. Vavrovics Má té; 10. Sza -
bó Gá bor.

Sze ret nénk meg kö szön ni a mû vész há -
zas pár nagy lel kû fel aján lá sát, hisz egy ér té -
kes zse ton kész le tet aján dé koz tak a vá ros fi -
a tal jai szá má ra.

Az es tet egy discoval, il let ve a Szent
Iván-éji tûz gyúj tás sal zár tuk.

Kö szön jük min den tá mo ga tónk se gít sé -
gét, mel  lyel még szí ne seb bé tud tuk ten ni
ezt a na pot.

Tá mo ga tó ink vol tak: Pol gár mes te ri Hi -
va tal Bá bol na, Bá bol na Vá ros Ön kor mány -

za ta, Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la, Vaski
Alida, Csicsatka Ju dit, Ötösfogat ét te rem
Kft., Agribrands Europe Hun ga ry Zrt., Dr.
Vá mos Gá bor, Csöbönyei-Pábli Bt.,
Popovics György, Slánicz Bé la, BTV Kht.,
Bá bol nai Pol gár õr ség, Bá bol nai Ön kén tes
Tûz ol tó ság és Nagy Kár oly fa lu gaz da. 

Kö szön jük szé pen min den részt ve võ nek
és tá mo ga tó nak ezt a re mek han gu la tú na -
pot.

Len gyel Dá ni el 
GYÖK-pol gár mes ter

2008. július 3. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

II. ,,All in’’ Szent Iván-éj



Az idei év el sõ fe lé nek ülés sza -
kát le zá ró utol só ren des tes tü le ti
ülés ke re té ben ezen a dél utá non
ös  sze sen 9 na pi ren di pon tot tár -
gyal tak Bá bol na kép vi se lõi. A na -
pi ren di pon to kat meg elõ zõ en
Cseh Lász ló kért szót, és a sze mé -
lyét tá ma dó, mé di á ban meg je lent
cik kek re re a gált.

Ezt kö ve tõ en az el sõ na pi ren di
pont ke re té ben be szá mo ló hang -
zott el a két ülés kö zött tör tént
ese mé nyek rõl, a le járt ha tár ide jû
ha tá ro za tok ról és a bi zott sá gok
ál tal ho zott dön té sek rõl.

A má so dik na pi ren di pont ban
a Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la be -
szá mo ló ját tár gyal ta a bá bol nai

kép vi se lõ -tes tü let. A be szá mo lót
a tes tü let egy han gú lag fo gad ta el.

A har ma dik na pi ren di pont-
ban a He lyi Épí té si Sza bály zat
mó do sí tá sá ra ke rült sor, a vál toz -
ta tás a le en dõ szél erõ mû park
hely szí né re vo nat ko zik.

A ne gye dik na pi ren di pont ban
a Ko má rom-Bá bol na Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás mun ká já ról
hang zott el be szá mo ló. A be szá -
mo ló ki tért a lo go pé dia, a gyógy -
pe da gó gia, a gyógy-test ne ve lés, a
köz pon ti ügye let, va la mint a bel -
sõ el len õr fel adat kö ré re is. A be -
szá mo lót el fo gad ta a kép vi se lõ -
tes tü let.

Az ötö dik na pi ren di pont ban a

Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la mun -
ká já ról és a mi nõ ség biz to sí tás ta -
pasz ta la ta i ról volt szó. A so kak
ál tal fel ve tett prob lé má ra, amely
sze rint a bá bol nai gye re ke ket
más vá ro sok ba vi szik ta nul ni az
óvo da után, a Bá bol nai Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó ja Peresztegi
Gáborné Pi ros ka egy rész le tes és
elõ re mu ta tó elem zés sel re a gált.

A ha to dik na pi ren di pont ban a
Vá ro si Óvo da és Böl csõ de mun -
ká já ról és a mi nõ ség biz to sí tás ta -
pasz ta la ta i ról szó ló be szá mo ló
hang zott el, ame lyet a kép vi se lõ -
tes tü let el fo ga dott.

A he te dik na pi ren di pont ban a
Bá bol nán dol go zó lo go pé dus és

fej lesz tõ pe da gó gus szá molt be
mun ká já ról.

A nyol ca dik na pi ren di pont-
ban a Bá bol nai Sport Egye sü let
el nö ke, Sza bó Fe renc szá molt be a
szer ve zet mun ká já ról.

A ki len ce dik, egye bek na pi -
ren di pont ban elõ ször tör vé nyes -
sé gi ész re vé te lek tár gya lá sá ra ke -
rült sor. Ez kö ve tõ en a Pénz ügy-
mi nisz té ri um meg ke re sé sé re ka -
szi nó kon ces  szi ó ról tár gyal tak Bá -
bol na kép vi se lõi, majd a bá bol nai
ön kor mány zat in téz mé nye i nek
ala pí tó ok ira ta i nak egy sé ge sí té -
sé rõl sza vaz tak a kép vi se lõk.

Nagy At ti la Ist ván
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. június 26-án tartott testületi ülésrõl

KO MÁ ROM-
ESZ TER GOM ME GYEI

REND ÕR-
FÕ KA PI TÁNY SÁG

Léber Gab ri el la
saj tó re fe rens

Trak to rok az uta kon
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Fo ko zott elõ vi gyá za tos sá got kér az au tó sok tól a
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság.
Az ara tá si sze zon kez de té vel a me gye köz út ja in egy -
re na gyobb szám ban je len nek meg a be ta ka rí tást
vég zõ mun ka gé pek, me lyek mé re tük és sebesség-
korlátaik mi att gyak ran okoz nak for ga lom las sí tást,
tor ló dást. Több sé gük emi att fi gyel mez te tõ fény jel zé -
se ket (sár ga vil lo gót) hasz nál a gép jár mû ve ze tõk tá -
jé koz ta tá sá ra.

A KRESZ ki mond ja, hogy ilyen eset ben a jár mû -
vek ve ze tõ i nek meg fe le lõ kö rül te kin tés sel és elõ vi -
gyá za tos ság gal kell meg kö ze lí te ni ük a mun ka gé pe -
ket, il let ve el ha lad ni uk mel let tük.

A bal eset men tes köz le ke dés ér de ké ben kér jük
az au tó so kat, hogy csak ab ban az eset ben kezd je nek
elõ zés be, ha meg gyõ zõd tek a sza bad le he tõ sé gek rõl,
il let ve ar ról, hogy anél kül is el fér nek a gyak ran a
szem be jö võ sáv ba is be ló gó mun ka gé pek mel lett,
hogy köz ben nem szo rít ják le az út test rõl. Az ilyen
jár mû vel va ló ta lál ko zás ese tén le gye nek kö rül te -
kin tõk és az át la gos nál tü rel me seb bek.

NYÁ RI TA NÁ CSOK
Be kö szön tött a nyár, a nagy ká ni ku lá ban egy re

töb ben moz dul nak ki ott ho na ik ból és hagy ják ma -
guk mö gött né hány nap ra vagy hét re ér té ke i ket.

Ér de mes né hány pil la nat ra el idõz nünk azon,
mi re is kell fi gyel nünk ah hoz, hogy a nya ra lás ból
ha za ér kez ve ne vár jon meg le pe tés ben nün ket.

Min den eset ben kér jük meg szom szé dun kat, is -
me rõ sün ket, hogy tá vol lé tünk alatt ürít se rend sze -
re sen a pos ta lá dán kat, he ti egy al ka lom mal – már
csak a vi rá gok lo cso lá sa mi att is – né hány perc ere -
jé ig le gyen moz gás a la kás ban.

Ér de mes ilyen kor a te le font is né ma üzem mód -
ba he lyez ni, il let ve az üze net rög zí tõt ki kap csol ni. 

Nem le het elég szer el mon da ni, hogy aki nem
megy nya ral ni, és ott hon tar tóz ko dik, az is zár ja be
ma ga után a la ká sa aj ta ját, mi vel így a be sur ra ná sok
el ke rül he tõ ek.

Ér de mes a „csil lag ga rázs ban” par ko ló gép ko -
csin kat - ha van rá mó dunk -, csa lá di ház ban la kó
ro ko nunk hoz vagy ba rá tunk hoz el vin ni, mi vel a so -
ká ig egy hely ben ál ló gép ko csi ra a tol va jok ha ma -
rabb fel fi gyel nek.

Amen  nyi ben la ká sunk ri asz tó val fel sze relt, úgy
ér de mes meg fon to lás tár gyá vá ten ni, ki nek ad juk
meg a kó dot, ha va la mi rend el le nes ség tör té nik –
pél dá ul csõ tö rés – tá vol lé tünk alatt.

Csa lá di há zas öve zet ben la kók ese té ben is fon tos
a ka pu, il let ve a ház zá rá sa. Me gyénk te rü le tén az
el múlt idõ szak ban több eset ben tör tént olyan, hogy
míg a tu laj do nos éj sza ka aludt, ad dig az is me ret len
elkövetõ(k), bent jár tak a la kás ban, sõt még az ud -
va ron vagy ép pen ség gel a ga rázs ban lé võ gép ko csit
is el tu laj do ní tot ta.

A la kás kulcs nem a láb tör lõ alá va ló, még ak kor
sem, ha csak a bolt ba sza la dunk el. 

Fon tos, hogy a ka put és a ház aj ta ját min dig zár -
juk, hos  szabb tá vol lét alatt sem mi lyen nyí lás zá ró ne
ma rad jon nyit va!

Éj sza ká ra se hagy junk nyit va nyí lás zá rót, vagy
csak an  nyi ra, hogy azon ne le hes sen be jut ni a la -
kás ba, a szú nyog há ló nem tart ja vis  sza a be tö rõt.

Itt a nyár, irány a strand! Ilyen kor ne he zebb jól
lát ha tó he lyen par kol ni, sõt haj la mo sab bak va -
gyunk – ké nyel mi szem pont ok mi att – ok má nyo -
kat, pénz tár cát a ko csi ban hagy ni. Ne te gyük! 

A strand ra nem csak a ki kap cso lód ni vá gyók
men nek. Az õri zet le nül ha gyott tö röl kö zõ alá „rej -
tett” ér té kek ko moly ve szély nek van nak ki té ve. Ne
hagy ja õri zet le nül ér té ke it!

Gyer me kink fi gyel mét is hív juk fel er re, és a nyá -
ri tá bor ra ne en ged jük el õket sok kész pénz zel vagy
na gyobb ér té kû szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz köz zel. 

HO GYAN NE HE ZÍT SÜK MEG
A BE TÖ RÕ DOL GÁT?

Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben az idén áp ri lis
30-ig több mint 100 la kás be tö rés tör tént. A bûn cse -
lek mé nyek több mint a fe le me gyénk 5 vá ro sá ban
tör tént; Ta ta bá nyán, a me gye szék he lyen kö vet ték el
a leg több be tö rést. Az el kö ve tõk majd nem két szer
an  nyi eset ben ha tol tak be önál ló csa lá di há zak ba,
mint amen  nyi tömb la kás ba, az oko zott lo pá si kár
ös  sze sen kb. 43 mil lió fo rint volt. 

A csa lá di há zak nál a leg több eset ben aj tó fe szí tés,
ab lak be tö rés, il let ve ab lak fe szí tés mód sze ré vel jut -

nak be a bûn el kö ve tõk. Tömb há zak ban még min dig
a hen ger zár-tö rés a ve ze tõ mód szer, ezt kö ve ti az aj -
tó fe szí tés.

A meg ká ro sí tott in gat lan tu laj do no sok majd nem
fele(!) a zá ron kí vül nem al kal ma zott sem mi fé le
egyéb vé del met, ami vel la ká sát, há zát biz ton sá go -
sab bá te het te vol na, pe dig – ahogy azt a fen ti ek ben
jel zett lo pá si ér ték mu tat ja – lett vol na mit fél-
teni… Azok ban az ese tek ben, ahol a zá ron/zá ra kon
kí vül egyéb vé del met is al kal maz tak (fõ ként ri asz -
tót, ház õr zõ ku tyát, egyéb vé del met)  meg kí sé relt
be tö rés majd nem 60%-ban csak kí sér let ma radt. 

Né hány ér té kes és ta nács az ott ho nunk biz ton sá -
go sab bá té te lé hez:

- Te gyük biz ton sá go sab bá nyí lás zá ró in kat! A biz -
ton sá gi zár be tét je ne lóg jon ki az aj tó sík já ból, mert
úgy kön  nyen meg ra gad ha tó. A hen ger zá ron kí vül al -
kal maz zunk leg alább egy he ve der zá rat, ha még a
ré gi tí pu sú be já ra ti aj tó val ren del ke zünk.

- Csa lá di há zak nál fel te tet he tünk ab lak vé dõ fó li -
át, mely ugyan nem al kal ma s a rács ki vál tá sá ra, de
min den kép pen biz ton sá go sab bá te szi eze ket a nyí -
lás zá ró kat.

- Né hány ezer fo rin tért he lyi ri asz tót vá sá rol ha -
tunk, mely az aj tó nyi tá sa után kis kés lel te tés sel
meg szó lal, ha nem kap csol ja ki a be lé põ sze mély.
Bár med dig is szól, a be tö rõt már meg za var ta, eset -
leg el ri asz tot ta a bûn cse lek mény be fe je zé sé tõl. A ri -
asz tó ér zé ke lõi ab lak ra is fel sze rel he tõk, és erõ sza -
kos fe sze ge tés so rán meg szó lal nak.

- Ne tart sunk ott hon ki emel ke dõ en ma gas pénz -
ös  sze get; egyéb ér té ke ink (ékszerek, be tét köny vek,
bankkártyák) tá ro lá sá hoz hasz nál junk né hány ezer
fo rin tért meg vá sá rol ha tó fal ra csa va roz ha tó pán cél -
do bozt.  

- Fi gyel jünk job ban egy más ra! A szom szé dok kis
oda fi gye lés sel biz ton sá go sab bá te het nek egy kör -
nyé ket, ha gond juk van a má sik la kó  in gat la ná ra is.
A SZEM (Szomszédok Egy má sért Mozgalom) Ma -
gyar or szá gon saj nos nem an  nyi ra el ter jedt, mint
egyes kül föl di or szá gok ban, pe dig nem ke rül sem -
mi be sem, vi szont igen ha té kony. 

Ne fe lejt sük el: az idõ a be tö rõ nek is igen drá ga,
min den nel, ami vel ne he zít jük a dol gát, a bûn cse -
lek mény be fe je zé sét pró bál juk meg aka dá lyoz ni.
Vagy ép pen ség gel ne ki sem áll a la ká sunk nak/há -
zunk nak. Vá laszt in kább egy olyan in gat lant, ahol
csak egy - sík ból ki emel ke dõ - hen ger zár, vagy egy
kön  nyen be nyom ha tó be já ra ti aj tó val kell meg küz -
de nie. És még ház õr zõ ku tya sincs…



A.) Szám vi te li be szá mo ló
1. A szám vi te li tör vény sze rin ti egyéb szer ve ze tek

köz hasz nú egy sze rû sí tett be szá mo ló ja
E Ft-ban

Elõ zõ év Tárgy év
A) Be fek te tett esz kö zök 358 404

I. Immateriális ja vak – –
II. Tár gyi esz kö zök 358 404

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – –
For gó esz kö zök 1525 2035

I. Kész le tek 1004 1004
II. Kö ve te lé sek – –

III. Ér ték pa pír ok – –
IV. Pénz esz kö zök 521 1025

Esz kö zök (ak tí vák) ös  sze sen 1883 2439
C) Sa ját tõ ke 1362 1967

I. In du ló tõ ke 30 30
II. Tõ ke vál to zás/ered mény 1575 1332

III. Le kö tött tar ta lék – –
IV. Tárgy évi ered mény -243 605
V. Tárgy évi eredm. váll. tev.-bõl – –

D) Tar ta lék 521 472
E) Cél tar ta lé kok – –
F) Kö te le zett sé gek – –

I. Hos  szú le já ra tú – –
II. Rö vid le já ra tú – –

For rá sok ös  sze sen 1883 2439

Egy sze res könyv vi telt ve ze tõ egyéb szer ve ze tek
köz hasz nú egy sze rû sí tett 

be szá mo ló já nak ered mény le ve ze té se
A) Ös  szes köz hasz nú tev. bev. 2923
I. Pénzügyileg ren de zett2 9 2 3

1. Közhasznú c.m. ka pott –
a) ala pí tó tól –

b) köz pon ti költségvetéstõl8 0 4
c) he lyi ön kor mány zat tól 3 0 0
d) tb.-tõl –
e) egyéb 858
f) to vább ut.céllal –

2.  Pá lyá za ti úton nyert 621
3.  Köz hasz nú tev. származó –
4.  Tag díj ból származó bevétel –
5.  Egyéb be vé tel 340

III. Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek
B) Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le
1. Pénz ügyi leg ren de zett be vé te lek –
2. Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek –
C) Tény le ges pénz be vé te lek 2923
D) Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek –
E) Köz hasz nú tev. rá for dí tá sai 2318
1. Rá for dí tás ként érv. 2054

- eb bõl to vább utalt 264
2. Ráford.j.eszk.vált. –
3. Ráford.j.elszámolások –
4. Rá for dí tás ként nem ér vé nye sít he tõ ki adá sok –
F) Vál lal ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai –
1. Rá for dí tás ként ér vé nye sít he tõ ki adá sok –
2. Rá for dí tást je len tõ esz köz vál to zá sok –
3. Rá for dí tást je len tõ el szá mo lá sok –
4. Rá for dí tást nem ér vé nye sít he tõ ki adá sok –
G) Tárgy évi pénz ügyi ered mény 605
1. Tárgy évi pénz ügyi ered mény 869
2. Nem pénz ben re a li zált ered mé nye -264
H) Vál lal ko zá si te vé keny ség –
I) Adó zás elõt ti ered mény 869
J) Fi ze ten dõ tár sa sá gi adó –
K) Tárgy évi ered mény 0

Tá jé koz ta tó ada tok
A) Pénz ügyi leg ren de zett sze mé lyi jel le gû 

rá for dí tá sok
1. Bér költ ség –
2. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 31
3. Bér já ru lé kok –
B) Pénz ügyi leg ren de zett anyag jel le gû 

rá for dí tá sok –
C) Ér ték csök ke né si le írás 264
D) Pénz ügyi leg ren de zett egyéb jel le gû 

rá for dí tá sok –
E) A szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok –
F) Tárgy év ben Apeh ál tal ki utalt 1 % ös  sze ge 539

A tárgy évi gaz dál ko dás ér té ke lé se
Az ala pít ványt 2007. évi te vé keny sé gét ered mé nye -

sen vé gez te. Meg ren dez tük az im már ha gyo má nyos di -
ák sakk ver senyt, ami nagy örö münk re egy re nép sze -
rûbb nemcsak a bá bol nai, ha nem a kör nyék be li sakk -
ba rát di á kok kö ré ben is. A rész ve võk szá má nak emel -
ke dé se hoz zá já rul a mér kõ zé sek szín vo na lá nak emel -
ke dé sé hez. Tá mo ga tást nyúj tot tunk az er dei is ko lák
szer ve zé sé hez, nyá ri tá bo rok hoz, osz tály ki rán du lá sok -
hoz. Ered mé nye sen le bo nyo lí tot tuk a Víz Vi lág na pi
ren dez vényt, ami vel szin tén ha gyo mányt kí vá nunk te -
rem te ni. Ek kor le bo nyo lí tot tuk a Víz Vi lág na pi rajz ver -
senyt is. 

For rá sa ink ból még az ön kép zõ cso por tok tá mo ga -
tá sá ra is ju tott. 

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en hús vét és ka rá -
csony elõtt ját szó há za kat szer vez tünk hoz zá já rul tunk
a fel hasz nált anya gok be szer zé sé hez. 

Banadics Sándorné
Bierbauer Im re

A szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ i nek cég sze rû alá írá sa
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Az Is ko lán kért Kh.  Ala pít vány  2007. évi köz hasz nú sá gi je len té se
Adó szám: 19151063-1-11   –   A köz zé tett ada tok könyv vizs gá lat tal nin cse nek alá tá maszt va
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Már több éve tar tó szo ros ba rá ti kap -
cso la tunk ala kult ki test vér te le pü lé -
sünk, Hi daskürt óvo dá já val. 2004 év óta
rend sze re sen vis  szük egy más te le pü lé -
sé re ki rán dul ni óvo dá sa in kat. Az  egyik
év ben õk jön nek hoz zánk, a má sik év -
ben mi ki rán du lunk hoz zá juk. Az idei
év ben mi lát tuk ven dé gül õket óvo dánk -
ban. 20 óvo dás ér ke zett  hoz zánk szü le -
ik kel és két óvó nõ jük kel, va la mint
Hidaskürt pol gár mes te ré vel. Az ed di gi
lá to ga tá sok al kal má val a ha gyo má nyos
gyer mek na pi ren dez vé nyünk re hív tuk
az ot ta ni óvo dá so kat, ez út tal tá vo lab bi
kör nye ze tün ket is be kí ván tuk mu tat ni
ne kik. A dél elõtt fo lya mán já ték ra is le -
he tõ sé gük volt az ot ta ni óvo dá sok nak, a
cso port szo bai mel lett a tor na szo bánk -
ban moz gá sos já té ko kat is szer vez tünk
szá muk ra. Nagy öröm mel néz ték az
óvo dánk kal szem ben lé võ pá lyán a lo -
vasis ko lá sok lo vag lá sát, majd a méne-
sudvari lá to ga tás sal zár tuk a dél elõt ti
prog ra mot. Az óvo dánk ban el köl tött fi -
nom ebéd után Ta tá ra szer vez tünk ki -
rán du lást szá muk ra, ahol a vá ros né zõ
kis vo nat tal te kint het ték meg a vá ros ne -
ve ze tes sé ge it, majd fagy lal toz tunk az

Öreg-tó part ján. Re mél jük, hogy él mé -
nyekkel te li em lé ke ze tes na pot si ke rült
biz to sí ta ni szá muk ra. Õk már je lez ték
elõ re jö võ évi meg hí vá su kat, mi koris mi
me gyünk Hidaskürtre ki rán dul ni nagy -
cso por to sa ink kal.

Ez úton mon dok kö szö ne tet óvó dám
dol go zó i nak akik se gít sé gem re vol tak a
ven dé gek fog dá sá ban, ellátásában, a

szer ve zés ben, hogy ven dé ge ink kel le -
mes él mé nyek kel tér hes se nek ha za. 

Kö szö nöm a Nem ze ti Ménesbirtok-
nak hogy le he tõ sé get biz to sí tott ar ra,
hogy ven dé ge ink lá to ga tást te hes se nek
ná luk.

Somogyiné 
Szabados Marianna

in téz mény ve ze tõ

Hidaskürti óvodások látogatása

Nyugdíjasok mûsora
az óvodában

Jú ni us 6-án ha gyo má nyos
mó don a Bá bol nai Nyug dí jas
Klub „szí nész csa pa ta” lá to ga -
tott el vá ro sunk óvo dá já ba
mû sort ad ni. Rö vid ze nei be -
ve ze tõt kö ve tõ en Mé szá ros
Ma ri ka né ni mond ta el a „Me -
se be li kis ki rály hoz” cí mû me -
sét. Ezt kö ve tõ en Koós
Ferencné vál tot ta Ma ri ka né nit
a „pó di u mon” és szin tén egy

me sét mon dott el. A két rö vid
tör té net után be fe je zés kép pen
egy me se je le ne tet ad tak elõ a
Nyug dí jas Klub tag jai, amely a
Lus ta nyu lacs ká ról szólt. A
mû sor ba az tán leg vé gül ma guk
a né zõk, az óvo dá sok is be kap -
cso lód tak, hi szen az idõ sek ve -
ze té sé vel éne kel ve kör tán cot
jár tak az in téz mény zöld gye -
pes ud va rán.
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Kerti parti az Idõsek Klubjában
A ko ráb bi évek ha gyo má -

nya i hoz hí ven, a nyár be kö -
szön té vel az Idõ sek Klub já ban
ker ti par tit szer vez tek az in téz -
mény dol go zói nyug dí ja sa ink
szá má ra. Jú ni us 27-én dél után
a szer ve zõk és a részt ve võk iz -
ga tot tan kém lel ték az eget, hi -
szen az idõ já rás az évek so rán
nem ked ve zett a sza bad té ri
össze jö ve tel hez – szin te min -

den al ka lom mal esett az esõ.
Ez út tal is sö tét fel hõk gyü le -
kez tek az ég bol ton, de az égi ek
most ke gye sek vol tak, és a
részt ve võ ket meg kí mél ték az
égi ál dás tól. 

A pin ce pör költ ter mé sze te -
sen íz le tes re si ke rült, ha mar
el fo gyott. A par ti kel le mes be -
szél ge tés sel, bo roz ga tás sal
foly ta tó dott ko ra es tig.

Tehetséggondozás a nyári szünidõben
Is ko lánk a szün idõ má so dik he té ben

jú ni us 23-tól 27-ig  ér de kes prog ram mal
vár ta a te het sé ges al só ta go za tos gye re -
ke ket. 

Egy nyer tes pá lyá zat kap csán, me lyet
Benis Pi ros ka ta nár nõ ké szí tett el, öt na -
pon át te het ség gon do zó fog lal ko zá son
ve he tett részt 23 ta nu ló. A prog ram nak
az ál ta lá nos is ko la adott he lyet. Min den
reg gel itt gyü le ke zett a kis csa pat, majd 9
órá tól kez dõd tek a fog lal ko zá sok. Olyan
drá ma já té ko kat ta nul tunk, ját szot tunk,
ame lyek se gít sé gé vel meg is mer tük egy -
mást, meg ta nul tuk a be mu tat ko zás sza -
bá lya it.

Majd a meg fi gye lõ ké pes sé get és a kon -
cent rá ci ót fej lesz tõ gya kor la tok kö vet -
kez tek. A gye re kek nagy ér dek lõ dés sel és
fi gye lem mel vet tek részt a já té kok ban. A
drá ma já té ko kon túl  anya nyel vi já té kok -
kal, fej tö rõ fel ada tok kal is meg kel lett
bir kóz ni uk a részt ve võk nek.

Kéz mû ves fog lal ko zás ke re té ben is
meg mu tat hat ták te het sé gü ket, kre a ti vi -
tá su kat: raj zol tak, ka vi csot fes tet tek, ter -
més ké pe ket  ké szí tet tek. 

Meg te kin tet tük Bá bol na ne ve ze tes sé -
ge it, a Ménesudvart, a 298 éves aká cot, a
Lo vas Mú ze u mot, az ar bo ré tu mot. Ma -
ra dan dó él ményt nyúj tott a sé ta ko csi ká -
zás. 

Egy egész na pos ki rán du lás is sze re -
pelt a prog ram ban, a Mo nos to ri Erõd be
lá to gat tunk el. Itt Asbóth Zsolt ide gen ve -
ze tõ ka la u zolt ben nün ket, me sélt az erõd
épí té sé rõl, tör té ne té rõl, az itt ta lál ha tó
kü lön bö zõ fegy ve rek rõl. Ér de kes sé tát
tett ve lünk a ka za ma ták ban is.

A hét so rán a fi nom ebé de ket a
Gustaiolo ét te rem ben fo gyasz tot tuk el.

A nyer tes pá lyá zat nak kö szön he tõ en a

di á kok té rí tés men te sen ve het tek részt az
egyhe tes prog ra mon.

Re mél jük, hogy tud tunk se gí te ni a
szün idõ hasz nos el töl té sé ben, a részt ve -
võ ta nu lók sok-sok él mén  nyel gaz da god -
tak, tu dá suk ban gya ra pod tak.

Benis Pi ros ka és  
Veresné Szkocsek Má ria

a prog ra mot szer ve zõ 
és le bo nyo lí tó pe da gó gu sok

Kö vet ke zõ lap szá munk
- a korábbi évekhez hasonlóan - 

legközelebb szep tem ber elején je le nik meg.
Egy ben tá jé koz tat juk a lap ban ír ni kí vá nó kat, hogy a
kéz irat ok és fo tók le adá si ha tár ide je: a meg je le nés elõt -
ti hó nap utol só nap ja, he lye: Bá bol nai Fó rum szer kesz tõ -
sé ge, 2943 Bá bol na, Jó kai u. 12. E-mail: btv@babolna.hu

Addig is mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!

Bábolna Fórum Szerkesztõsége



Eb ben a tan év ben - sza kít va az ed di -
gi évek ha gyo má nya i val - a bal la gá si és
a tan év zá ró ün nep sé get kü lön na pon
tar tot tuk. 

Az utol só elõt ti ta ní tá si nap „fõ sze -
rep lõi” vég zõs di ák ja ink vol tak, akik el -
kö szön tek az is ko la tár sak tól, a ne ve lõk -
tõl és az in téz mény dol go zó i tól. A nyolc
év em lé ke i bõl me rít ve mó kás, hu mo ros
mû sor ral sze rez tek kel le mes pil la na to -
kat az al sóbb év fo lya mos tár sak nak és
pe da gó gu sok nak nyol ca di ko sa ink. Ezt
kö vet te a vi dám bo lond bal la gás, majd
az es ti órák ban a sze re nád és a ban kett.

A nyol ca di kos di á kok szá má ra
2008. jú ni us 13-án du. 5 óra kor szó lalt
meg utol já ra a csen gõ. A bal la gá si ün -
nep ség re vi rág dísz be öl tö zött az is ko la,
és fel so ra koz tak is ko lánk fel sõs di ák jai,
hogy a bú csú zó ta nu ló ink még egy szer
vé gig jár ják a jól is mert épü le tet. Ezen
az ün nep sé gen ke rült sor a Ki vá ló Di ák
ki tün te tés át adá sá ra, me lyet dr. Hor váth

Klá ra pol gár mes ter as  szony adott át
Agócs No é mi nek, Bodányi Anettnak és Fá -
bi án Dá vid nak. Az ál ta lá nos is ko lá ban
vég zett ki emel ke dõ ta nul má nyi és kö -
zös sé gi mun ká já ért, pél da mu ta tó ma -
ga tar tá sá ért Né meth Kris tóf és Popovics
Lin da nyol ca di kos ta nu lók tan tes tü le ti
di csé ret ben ré sze sül tek. Ki tû nõ ta nul -
má nyi ered mé nyért és ki emel ke dõ is ko -
lai sport tel je sít mé nyért több ta nu ló ve -
het te át meg ér de melt könyv ju tal mát.

Re mél jük, hogy bal la gó nyol ca di ko -
sa ink sze rez tek an  nyi tu dást az el múlt
évek alatt, hogy to vább épít kez ze nek és
meg áll ják he lyü ket a vá lasz tott kö zép -
is ko lák ban. Eh hez kí vá nunk ne kik bol -
dog és si ke res élet utat!

A Bá bol nai Ál ta lá nos Is ko la tan év -
zá ró ün nep sé gét jú ni us 17-én 17 óra kor
tar tot ta. 

Ér té kel tük a 2007/2008-as tan évet,
ös  sze gez tük az ered mé nye in ket. Ne héz,
dol gos évet tud ha tunk ma gunk mö -

gött. El sõ se in ket, akik si ke re sen és jól
küz döt tek a be tûk és a szá mok se re gé -
vel, em lék lap pal ju tal maz tuk, iga zi is -
ko lá sok let tek, be il lesz ked tek is ko lánk
kö zös sé gé be.

Nyol ca di ko sa ink már túl van nak a
kö zép is ko lai be irat ko zá son. Ha nem is

az el sõ nek meg je lölt hely re, de va la -
men  nyi ta nu lón kat fel vet ték va la me -
lyik kö zép fo kú in téz mény be.

Is ko lánk ta nu ló i nak több sé ge na -
gyon szor gal ma san ké szül a tan órák ra.
48 di á kunk ki tû nõ, 23 pe dig je les ta -
nul má nyi ered ménnyel büsz kél ked het.
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Ballagás... és tanévzáró
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Saj nos 4 di á kunk szá má ra nem zá -
rult le si ke re sen a tan év. Õk egy-egy
tan tárgy ból még szá mot kell hogy ad ja -
nak au gusz tus ban a pót vizs gán.

Az idei tan év ben is szá mos ta nul má -
nyi ver se nyen vet tek részt ta nu ló ink,

szor gal muk kal, igye ke ze tük kel el is me -
rés re mél tó ered mé nye ket ér tek el, ez -
zel is öreg bít ve is ko lánk jó hí rét. (Ezek -
rõl az ered mé nyek rõl fo lya ma to san tá -
jé koz ta tást ad tunk a Fó rum ban.)

Az ered mé nyes sze rep lé sek mö gött

nemcsak di ák ja ink szor gal má nak, ha -
nem a fel ké szí tõ pe da gó gu sok ki tar tó és
ál do za tos mun ká já nak is óri á si sze re pe
van. A tan év zá rón ki emel tük Bierbauer
Imréné, Kas sai Éva és Veresné Szkocsek Má -
ria ta nár nõk mun ká ját, akik nek ta nít -
vá nyai be ju tot tak me gyei és or szá gos
ver se nyek re  és ott elõ ke lõ he lye zést ér -
tek el.

Jó han gu la tú prog ra mok kal, ren -
dez vé nyek kel igye kez tünk szí ne sí te ni,
él mény sze rûb bé ten ni ta nu ló ink tan -
órán kí vü li is ko lai éle tét. Re mél jük, si -
ke rült ma ra dan dó él ményt nyúj ta ni a
gyer mek na pi ren dez vén  nyel, az er dei
is ko lai prog ra mok kal, vagy osz tály ki -
rán du lá sok kal, a Föld na pi ren dez vény -
so ro za tunk kal, a ját szó há zi fog lal ko zá -
sok kal, a kö zös is ko lai ka rá csony és a
far sang sa já tos han gu la tá val, és még so -
rol hat nám tovább…

A tan év zá ró ün nep sé gen ve het te át
a Ki vá ló Pe da gó gus ki tün te tést Prekler
Or so lya ta ní tó nõ, va la mint Szendi
Józsefné óvó nõ vá ro sunk pol gár mes te ré -
tõl. Ezen a na pon kö szön töt tük nyug -
díj ba vo nu ló kol lé gá in kat, Bierbauer
Imrénét, Má tyás Kálmánnét és Bér ci
Károlynét, el is mer ve több év ti ze des pe -
da gó gu si mun ká ju kat.

Szü lõk, ven dé gek és di ák tár sak elõtt
sok-sok ta nu lónk ve he tett át ju ta lom -
köny vet ki tû nõ ta nul má nyi ered mé nyé -
ért. Az egész év ben tar tó mun ka és küz -
de lem után el ér ke zett a sza bad ság, a
meg ér de melt pi he nés ide je. Min den ki
él vez ze és tölt se tar tal ma san a szün idõt,
hogy ener gi á val töl tõd ve, újult erõ vel
vág has sunk ne ki szep tem ber ben az
elõt tünk ál ló újabb fel ada tok nak és ki -
hí vá sok nak!

Prekler Or so lya ta ní tó nõ
Ki vá ló Pe da gó gus elismerésben részesült

Ki vá ló Óvodape da gó gus ki tün te tést 
vehetett át Szendi Józsefné óvó nõ
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Eb ben az év ben lett vol na 81 éves.
E ha vi iro dal mi ro va tunk kal 

em lé kez zünk az író ra.

Sán ta Fe renc 1927. szep tem ber 4-én
szü le tett Bras só ban; gyer mek ko rát Er -
dély ben töl töt te. 1954-ben je lent meg az
el sõ no vel lá ja.

A csa lád gyak ran köl tö zött, Sepsi-
bikkszád, Ma ros vá sár hely és Ko lozs vár
vol tak Sán ta gyer mek ko rá nak ál lo má sai.
A II. vi lág há bo rú Deb re cen be so dor ta,
ahol a re for má tus kol lé gi um hall ga tó ja
lett, de ki csa pá sát meg elõz ve ön ként tá -
vo zott. Alig húsz éve sen meg nõ sült, négy
fia szü le tett. 

A csa lád fenn tar tá sa ér de ké ben elõbb
bányászkodott, majd az öt ve nes évek ele -
jén a kis pes ti trak tor gyár, ké sõbb a Ganz
Da ru- és Ha jó gyár be ta ní tott mun ká sa
lett. 1958-tól az MTA Iro da lom tu do má -
nyi In té ze té nek mun ka tár sa volt, 1968
óta írói mun kás sá gá ból élt.

A FA LU GOND JA-BA JA

1954-ben egy iro dal mi es ten Sza bó Pál
fi gyelt fel a ma gyar fa lu gond já ról-ba já ról
be szá mo ló fi a tal em ber re, s írást kért tõ le.
Sán ta elõ ször hú zó do zott, az tán el küld te
még 1952-ben írott So kan vol tunk cí mû
no vel lá ját, amely 1954 már ci u sá ban az
Iro dal mi Új ság ha sáb ja in meg je lent. Sza -
bó Pál mél ta tá sá ban a ki lá tás ta lan sze -
gény ség szo rí tá sá ban élõ em be rek rõl szó -
ló, bal la dai hang vé te lû mû vet Mó ricz Hét
kraj cár já val ro ko ní tot ta.

Az 1955-ben meg je lent Em ber ava tás cí -
mû an to ló gia, a pá lyá ju kat kez dõ fi a tal
ma gyar írók an to ló gi á ja Sán ta egyik no -
vel lá já nak cí mét vi sel te, el sõ no vel lás kö -
te te 1956-ban Té li vi rág zás cím mel je lent
meg. Pá lyá já nak el sõ kor szak ára az erõ -
tel jes ön élet raj zi ih le tett ség, a sze mé lyes
hang vé tel, a nép me sék, nép bal la dák nyel -
ve ze te és lí rai pá to sza jel lem zõ, fõ té má ja
pe dig a mun ka és a csa lád be csü le tét, az
em be ri jó ság, a sze re tet, az er köl csi helyt -
ál lás pa ran csát nem ze dé ke ken át örö kí tõ
tisz tes sze gény ség.

VÁL SÁG 56 UTÁN
1956-ban Sán ta a Pe tõ fi Kör ala pí tó

ve ze tõ sé gi tag ja volt, az év szep tem be ré -
ben a pa raszt ság jog fosz tott sá gá ról szó ló
le ve let pub li kált. Az 1956-ot kö ve tõ idõ -
szak írói és vi lág né ze ti vál sá gá nak idõ sza -
ka volt, ek kor ke let ke zett írá sa i nak ve zér -
mo tí vu ma a ke gyet len vi lág, amely ben az
em ber helyt ál lá sá nak le he tõ sé ge sok kal
kor lá to zot tabb, az egyén ki szol gál ta tott -
sá ga egy re fo ko zot tabb.

Az egyén és a ha ta lom vi szo nya, az
egyén er köl csi fe le lõs ség vál la lá sá nak mér -
té ke és mód ja, a Ho gyan kell és ho gyan le het
él ni? kér dé se fog lal koz tat ta az 1963-ban
meg je lent Az ötö dik pe csét cí mû re gé nyé -
ben is. A nyi las ter ror ide jén ját szó dó pa ra -
bo lisz ti kus tör té net bõl 1976-ban Fábri
Zol tán fil met ké szí tett. 

Ugyan csak Fábri vit te film vá szon ra a
tár sa da lom fi lo zó fi ai kér dé se ket bon col ga -
tó 1964-es Húsz óra cí mû re gényt, amely -
nek lap ja in egy ri port hát te ré ben négy,
egy más sal ös  sze fo nó dó pa rasz ti sors bon -
ta ko zik ki.

FILM, SZÍN HÁZ
Sán ta 1966-ban is mét re gén  nyel je lent -

ke zett, Az áru ló té má ja a tör té nel met ala -
kí tók és el vi se lõk konf lik tu sa. A mû drá -
ma vál to za tát Éj sza ka cí men elõ ször a Ka -
to na Jó zsef Szín ház tûz te mû so rá ra 1968-
ban, majd ké sõbb té vé film is ké szült be lõ -
le. Újabb re gényt már nem pub li kált,
1970-ben Is ten a sze ké ren cím mel je lent
meg no vel lás kö te te, ezt kö vet te a Ki csik és
na gyok cí mû vá lo ga tás. 1994-ben A sza -
bad ság kü szö bén cím mel ad ta ki es  szé i bõl,
cik ke i bõl ös  sze ál lí tott kö te tét.

Sán ta Fe renc 1956-ban és 1964-ben
meg kap ta a Jó zsef At ti la-dí jat, 1970-ben
Monte Carlóban az Arany Nim fa Dí jat.
1973-ban Kos suth-díj jal tün tet ték ki,
1993-ban meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa -
sá gi Ér dem rend Tisztikeresztjét, 2007-
ben pe dig a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem -
rend Kö zép ke reszt jét.

Fõbb mû vei: Té li vi rág zás (1956),
Far ka sok a kü szö bön, no vel lák (1961), Az
ötö dik pe csét (1963), Húsz óra (1964), Az
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Ko dály Zol tán fen ti sza vai is me rõ sen csen -
ge nek a ze nét mû ve lõ, ked ve lõ és sze re tõ em -
be rek kö ré ben. A vá ro sunk ban mû kö dõ ze ne -
is ko la is ebben a szel lem ben mû kö dik, igaz
más mû vé sze ti ágak kal is meg is mer ked het nek
itt a gyer me kek. 2008. jú ni us 9-én a Rit mus
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény nyil vá -
nos vizs ga elõ adá sá nak le het tünk szem- és fül -
ta núi a Sza bad idõ köz pont ban.

Az el múlt tan év rõl Bánfi Csa bát kér dez tük:
„Na gyon nagy ki hí vás volt szá munk ra ez az
év. Sok új do log tör tént, ér zel mek dúl tak a lel -
kek ben és a szí vek ben. Meg pró bál tunk a szak -
má ra kon cent rál ni úgy, hogy a gye re kek ezt ne
érez zék meg. Azért is, mert a mi nõ sí té sen
min den kép pen meg akar tunk fe lel ni. Azt sze -
ret tük vol na, hogy a leg ma ga sabb ka te gó ri á ba
so rol ja nak min ket, s ez jel le mez te az egész
évün ket. Ta valy már ci us ban kez dõ dött, ami -
kor az ös  szes do ku men tu mot el kel lett kül de -
ni Bu da pest re a mi nõ sí tõ tes tü let nek. Ez volt
az elõ mi nõ sí tés, me lyen sze ren csé sen túl ju tot -
tunk. Szep tem ber–ok tó ber hó nap ban kel lett
be nyúj ta ni a má so dik „kör” do ku men tá ci ó it,
majd ki jöt tek a hely szín re, meg néz ték a tan -
órá kat, a tár gyi esz kö zö ket, fel mér ték a gyer -
me kek tu dá sát, a ta ná rok fel ké szült sé gét, ma -
gya rul min dent, ami az is ko la éle té vel kap cso -
la tos. A szak vé le mé nyek alap ján ze ne is ko lán -
kat a leg ma ga sabb ka te gó ri á ba so rol ták, a Ki -
vá ló ra mi nõ sí tett Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In -
téz mény cí met kap tuk meg.”

Amint azt meg tud tuk, or szá gos szin ten
mint egy száz ezer fõ vel csök kent a múlt tan év -
ben a mû vé sze ti is ko lák ban ta nu ló gyer me kek
szá ma. Ez igen nagy szám, hi szen ha a cím bõl
in du lunk ki, ez azt je lent he ti, hogy egy re fogy
a mû vé sze tek kel fog lal ko zók tá bo ra. Te le pü lé -
sün kön je len leg 89-en jár nak ze ne is ko lá ba.
Saj nos, a lét szám az el múlt évek hez ké pest je -
len tõ sen csök kent. „Így is na gyon jó mun kát
vé gez tek a kol lé gák” – mond ta Bánfi Csa ba. –
„Ez az év vé gi nyil vá nos vizs ga is je lez te, hogy
a ze né sze ink az or szág bár me lyik ze ne is ko lá já -
ban meg áll nák a he lyü ket, tán co sa ink szé pen,
jól mo zog nak, drá má sa ink ki nyíl tak. Azt sze -
ret nénk, ha ész re ven né min den ki, hogy ez a
he lyi ek le he tõ sé ge, nem kell ér te utaz ni, itt
van hely ben. Ha nem lesz után pót lás, meg
kell szün tet nünk tan sza ko kat, mi meg pró bál -
juk „tol ni” amed dig le het sé ges, raj tunk nem
fog múl ni.”

A ze ne is ko la idén nyá ron is meg ren de zi a
már szo ká sos nak mond ha tó mû vé sze ti tá bo -
rát. Au gusz tus 2–8-ig mint egy 80 fõ vel utaz -
nak a Ba la ton ra, ahol a „mun ka” mel lett igen
nagy sze re pe lesz a szó ra ko zás nak is. Azok,
akik eset leg a va ká ció ide jén dön te nek úgy,
hogy sze ret né nek mû vé sze ti is ko lai ta nu lók
len ni, azok a szep tem be ri pót be irat ko zá son
még je lent kez het nek. Így le het vá ro sunk ban
is a „ze ne min den kié”.

T. S.

2008. július 11. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

,,Legyen a zene mindenkié’’



Má jus 9-én el bú csúz tak a
Pettkó-Szandtner Ti bor Lovas-
kollégium és Szak is ko la vég zõs
ta nu lói. A bal la gók kö zött idén
há rom olyan ta nu ló is volt,
akik ös  sze sen 6 évig ta nul tak a
bá bol nai lo vasis ko lá ban, va -
gyis gya kor la ti lag eb ben az in -
téz mény ben nõt tek fel.

Mint ahogy az min den év -
ben szo kás, a lo vasis ko la ta nu -
lói idén is lo vasmû sor ral kö -
szön tek el a ta ná rok tól és a di -
ák tár sak tól, majd a te le pü lé -
sen ló há ton és ko csin vé gig vo -
nul va bú csút in tet tek Bá bol ná -
nak is. Per sze a di á kok elõ ször
az is ko la épü le té ben gyûl tek
ös  sze, majd a tan ter mek be vo -
nul tak és csak az osz tály fõ nö -
kök bú csú be szé de után in dul -
tak el a lo vaspá lya irá nyá ba.

Idén két osz tály ta nu lói bal -
lag tak, ös  sze sen 42-en. 2008.
szep tem be ré tõl 33 ta nu ló már
biz to san be irat ko zott a ki len -
ce dik osz tály ba. Egyéb ként eb -
ben az év fo lyam ban 2 hely még
sza bad, mert az osz tályt 35 ta -
nu ló val sze ret nék in dí ta ni. Az
is ko la ta nu ló i nak a szá ma je -
len leg 140 fõ. Ezt a lét szá mot

azon ban a szín vo nal meg tar tá -
sa vé gett az in téz mény nem
sze ret né túl lép ni, ezért a bá -
bol nai lo vasis ko la ko mo lyan
mér le gel a 11. osz tály ba fel ve -
he tõ ta nu lók lét szá mát il le tõ -
en. A 11. osz tály tól in dít ha tó
sza kok te kin te té ben a be lo vag -
ló szak ra már most 11-en, míg
a ló te nyész tõ szak ra az is ko la
sa ját di ák ja in túl ed dig 15-en

je lent kez tek. Az em lí tett 140-
es lét szám ból most 42-en kö -
szön tek el vég zõs ként az is ko -
lá tól.

De tér jünk vis  sza az is ko la
és a Mé nesud var kö zött ta lál -
ha tó lo vaspá lyá ra, ahol idén a
már meg szo kott lo vas be mu ta -
tó kon kí vül he lyett ka pott Tég -
lás Ba lázs zso ké be mu ta tó ja is.
Egyéb ként a Pettkó-Szandtner

Ti bor Szak is ko la egy re na -
gyobb hang súlyt he lyez a zso -
ké kép zés re is, hi szen 5 di ák je -
len leg már Ang li á ban ta nul ja a
zso ké szak ma for té lya it.

A lo vasmû sor után a ta nu -
lók mind egyi ke ko csi ra, vagy
ló hát ra   szállt  és   Bá bol nán
vé gig vo nul va bú csú zott el a te -
le pü léstõl.  A  vég zõ sö ket  vé -
gül bá bol nai Mé nesud var ban

12. oldal 2008. július

BÁBOLNAI FÓRUM

Elbúcsúztak Bábolnától a lovasiskola végzõsei



dr. Me zei Lász ló a Bá bol na
Nem ze ti Ménesbirtok Kft. ve -
ze tõ je kö szön töt te és bú csúz tat -
ta el, majd a Pettkó-Szandtner
Ti bor Lovaskollé-gium és Szak -
is ko la igaz ga tó já val, Pelczéder
Zol tán nal együtt tûz ték fel a
sza la go kat a vég zõ sök ru há já ra.

Ter mé sze te sen a di á kok nak

a bal la gás sal még ko ránt sem
ért vé get az év, hi szen má jus
19-én a köz pon ti írás be li vizs -
gá val meg kezd ték az ös  sze sen
négyna pos szak mai vizs gá ju -
kat. A rend kí vül ös  sze tett írás -
be li fel adat sor után má jus 28-
án a ta nu lók az tán gya kor la ti
is mer tek ben mé ret tet tek meg,

hi szen be kel lett mu tat ni uk lo -
vas- és fo gat haj tó tu do má nyu -
kat, ezen túl pe dig a Mé -
nesud var négy hely szí nén
szin tén kü lön bö zõ gya kor la ti
fel ada to kat kel lett meg ol da ni -
uk. Az ezt kö ve tõ két na pon
szó ban ad tak tu dá suk ról szá -
mot a vég zõ sök.

Idén 27-en vizs gáz tak ló te -
nyész tõ ként, 12-en pe dig be -
lo vag ló ként. Nyolc di ák, akik
je len leg kül föld ön ta nul nak,
ok tó ber el se jé vel kez dik majd
meg a vizs gá zást. 

Nagy At ti la Ist ván
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Jú ni us 10-én ke re ked tünk út ra. Au tók kal men -
tünk a bé csi rep tér re, hogy el in dul has sunk Olasz or -
szág ba, ahol ele get kel lett ten nünk egy meg hí vás nak:
le he tõ sé get kap tunk, hogy a pá pa tisz te le té re ren de -
zett fesz ti vá lon lép jünk fel Leccében. 

Két rö vi debb re pü lõ út után már meg is ér kez tünk
Brindizibe, ahon nan bus  szal men tünk a Lecce mel let -
ti St. Cataldoba, a szál lá sunk ra. Campo Ver de, va gyis
zöld tá bor az apartmankomplexum ne ve, ahol ven dé -
gül lát tak min ket. A ne vét azért kap ta, mert a kör -
nyék egy na gyobb oá zi sá ban épült. Né mi ké sés sel ér -
kez tünk, éj jel fél 12 kö rül, még is va cso rá val vár tak
min ket. Az orosz és a gö rög cso port meg elõ zött min -
ket, így ve lük nem volt le he tõ sé günk ta lál koz ni.

Más nap már pa kol hat tunk is, hogy más fél órás bu -
szo zás után Galipoliba ér kez zünk. Gyors vá ros né zés,
majd a he lyi szál lo da meg ke re sé se, ahol es te fel lép -
tünk. Ebéd után sza bad idõt kap tunk a szál lo da ten -
ger part ján, ami a tik kasz tó me leg ben na gyon ránk
fért. Mi u tán kel le me sen meg pi rul tunk a na pon, és
meg va cso ráz tunk; vi se let be öl töz tünk és a kert ben fel -
ál lí tott szín pa don lép tünk fel a szál ló ven dé ge i nek.
Egy hir te len öt let tõl ve zérel ve a há rom cso port mû so -
rát egy kö zös orosz tánc cal zár tuk, ami ak ko ra si kert
ara tott, hogy ezt az összes fel lé pé sen meg is mé tel tük.
Sa nyi nál és Zsó fi nál volt hang szer, így õk együtt mu -
zsi kál tak az orosz har mo ni kás sal.

Csü tör tö kön Ottranto volt az úti cél, ahol már ju -
tott idõnk vá sá rol gat ni, vá rost néz ni, meg kós tol ni az
iga zi olasz fa gyit. A ter mé szet lágy ölén el fo gyasz tot -
tunk az ebé dün ket: ér de kes éte le ket kap tunk, min den

nap mást, még is na gyon ha son lí tot tak egy más ra. Pa -
ra di csom és tész ta min den men  nyi ség ben, ér de kes ség -
nek men tás pa ní ro zott rizs gom bóc, és pa ra di csom szó -
szos ló hús. Nem bán tuk, es te úgy is nem ze ti est volt,
így mi is fõz het tünk ma gunk nak. Min den nem zet el -
ké szí tet te va la mely jel leg ze tes ha zai éte lét, ho zott ma -
gá val italt, és be mu tat ta a töb bi ek nek. Mi mást is fõz -
het tünk vol na, mint pap ri kás krump lit? Bár ne héz sé -
gek be üt köz tünk – ugyan is kol bászt nem vi het tünk,
az ot ta ni bolt ban vi szont csak ló kol bászt ta lál tunk –,
de na gyon fi nom ra si ke re dett. A krump li mel lett nagy
si kert ara tott a há zi pá lin ka is.

A pén tek iga zi já té kos nap nak ígér ke zett. Már ko -
ráb ban is ját szot tunk is mer ke dõs já té ko kat, ha volt
idõnk, de az az iga zi, mi kor nem csak fut tá ban, ha nem
tény leg van idõ a já ték ra: most a mi énk volt az egész
pén tek dél elõtt. Ebéd re min den ki tisz ta liszt volt és
sár (az ma rad jon a mi tit kunk, hogy pon to san mi ért
is). A dél utá ni szi esz ta után egy kö ze li vá ros ka ün ne pi
ren dez vé nye in lép tünk fel. Va cso rá ra piz zát kap tunk,
ne hogy ki ma rad junk az iga zi olasz éte lek bõl. A jó kedv
so sem ma radt el, a há rom cso port vé gig tap sol ta egy -
más mû so rát, fer ge te ges volt a han gu lat. Es tén ként a
szál lá son foly ta tó dott a bu li, ál ta lá nos volt a na pi 5-6
óra al vás.

Mi vel a pá pa le mond ta a lá to ga tá sát Leccébe, biz -
ton sá gi okok ra hi vat koz va, így szom bat dél elõtt fa kul -
ta tív le he tett be men ni a vá ros ba, kör be néz ni, vá sá rol -
gat ni, is mer ked ni, fagyizni. Sze ren csé re 20 perc helyi-
járatozás után már meg is ér kez tünk. A leg szebb nek a
vá ros köz pont já ban fel tárt óko ri kolosszeum bi zo -

nyult, amely ben a mai na pig tar ta nak el adá so kat.
Dél után irány a ten ger part. Ha már ott vol tunk, a né -
ha túl erõs, ho mo kot hor dó szél sem tu dott el ûz ni
min ket a part ról. Ahogy be sö té te dett, el in dul tunk az
éj sza kai Leccébe. Ren ge teg em ber az ut cá kon, min -
den ki szó ra ko zik, te li bá rok, be is tér tünk né hány ba
meg kós tol ni a he lyi kü lön le ges sé ge ket. Hát igen, az
ola szok va ló ban tud nak élni…

Va sár nap dé lig ki sem dug ta az or rát sen ki a szo bá -
já ból, vég re ad dig alud tunk, amíg akar tunk. A dél -
után is a mi énk volt. Campo Ver de ten ger part ját és a
me den cé it vet tük bir tok ban, s az úszó mes te rek leg na -
gyobb örö mé re pan csol tunk és ug rál tunk a víz be, akár
a kis gye re kek. Mi u tán meg szá rad tunk és ös  sze pa kol -
tunk, egy gyö nyö rû kis kas tély nál tán col tunk ma gunk
és a kö zön ség szó ra koz ta tá sá ra, amíg nem kez dõ dött a
fel lé pés a már meg szo kott más fél órás ké sés sel, ami ar -
ra fe lé úgy tûnt, ál ta lá nos.

Az utol só nap az uta zás elõtt… Még mi e lõtt ki ta -
ka rí tot tunk és ös  sze pa kol tunk vol na, el men tünk a
ten ger hez. A bú csú est ha tal mas bu li ba csa pott át,
karaokee-val, sok tánc cal és ze né vel.

Ne héz éb re dés után egy rö vid szo ba el len õr zés, az -
tán az apart ma nok elõt ti park ban ját szot tunk még
egy utol sót, majd kön  nyes bú csút vet tünk a két cso -
port tól, és a mi elõb bi vi szont lá tás ígé re té ben busz ra
száll tunk, majd re pü lõ re, és is mét re pü lõ re. Ki csit kés -
ve ér tünk ki a ter mi ná lok ból, jó pár bõ rönd tönk re -
ment, de ez már nem tud ta el ron ta ni az elõ zõ hét re -
mek han gu la tát és em lé ke it.

Sze ret nénk meg kö szön ni Bata Eni kõ nek az uta zás
le he tõ sé gét, az õ kap cso la ta i nak kö szön he tõ en kap tuk
a meg hí vást, és a Pol gár mes te ri Hi va tal nak az anya gi-
és az uta zá si hoz zá já ru lást.

Trescsik Han na

A Cseperedõk Olaszországban
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Bel te rü le ti út fej lesz tés, va la mint ke rék pár út-há ló zat fej -
lesz tés sel kap cso la tos pá lyá za ta it is mer tet te az ér dek lõ dõk -
kel, szak mai te ma ti kus nap ke re té ben a Kö zép-Du nán tú li
Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség. A le en dõ pá lyá zók a pá -
lyá za ti ki írá sok be mu ta tá sa mel lett szak mai elõ adó se gít sé -
gé vel át fo gó ké pet kap hat tak a pro jekt fej lesz tés és for rás -
szer ve zés le he tõ sé ge i rõl is.

A Bá bol nán meg tar tott ese mé nyen részt vett dr. Hor váth
Klá ra, a Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács társ -
el nö ke, aki meg nyi tó já ban is mer tet te az elõ zõ for du ló nyer -
te se it, a ren del ke zés re ál ló uni ós for rá so kat.  Ko vács Ta más,
a Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség ügy ve -
ze tõ igaz ga tó ja pe dig kö szön tõ jé ben be szélt a si ke res pro -
jek tek rõl, a pá lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ról.

A most meg nyí ló pá lyá za ti ki írá sok be mu ta tá sa elõtt sor
ke rült a hi va ta los szer zõ dés kö tés re is Dad Köz ség Ön kor -
mány za tá val. A te le pü lés 22 mil lió fo rin tos vis  sza nem té rí -
ten dõ uni ós tá mo ga tás ban ré sze sült, mely se gít sé gé vel meg -
újul hat a fa lu köz pont Fõ ut cá ja. 

Az ügy nök ség mun ka tár sai ré szé rõl a Kö zép-Du nán tú li
Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg hir de tett köz le ke dés fej -
lesz té si pá lyá za ta i nak is mer te té se so rán el hang zott: a te le -
pü lé si köz le ke dé si inf rast ruk tú ra el várt szín vo na lú ra fej lesz -
té se, a jobb mi nõ sé gû ön kor mány za ti bel te rü le ti utak ki épí -
té se, a gyor sabb el ér he tõ ség elõ se gí té se ér de ké ben bel te rü -
le ti út fej lesz tés re az el kö vet ke zen dõ idõ szak ban a pá lyá za ti
konst ruk ció ke re té ben 1,114 mil li árd fo rint tá mo ga tás nyer -
he tõ el. A ré gió he lyi ön kor mány za tai szá má ra to váb bi köz -
le ke dés fej lesz tés sel kap cso la tos uni ós for rá sok is ren del ke -

zés re áll nak. A hi va tás for gal mi ke rék pár utak épí té sé re, a
hoz zá tar to zó inf rast ruk tú ra ki ala kí tá sá ra 368 mil lió fo rin tos
ke ret bõl ré sze sül het nek a si ke res pá lyá za tot be nyúj tók.

A ren dez vény részt ve või az elõ adá sok után kér dé se ket te -
het tek fel az ügy nök ség pro jekt me ne dzse rei szá má ra, akik
kész sé ge sen áll tak a pá lyá zók ren del ke zé sé re.

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

Mi lyen volt a kü lön vá lás? 
(A köz ség lét re jöt te)

Bábolnapuszta la ko sai 1958. de cem ber
5-én nagy nap ra éb red tek. A pusz ta meg -
szû né sé nek nap já ra. Ezen a na pon ülést
tar tott a nem sok kal ko ráb ban meg vá lasz -
tott köz sé gi ta nács. A 35 ta gú tes tü let el sõ
ülé sét a ménesudvar kö ze pén lé võ ka szár -
nya épü le té ben, az ak ko ri KISZ-he lyi ség -
ben tar tot ta. (Ma már Imperiál szál ló.)

Az ülé sen a meg vá lasz tott 25 fõ ta nács -
tag ból 21 fõ meg je lent és 4 fõ hi ány zott az
aláb bi ak sze rint. Je len vol tak: Far kas
György, Er dé lyi Béláné, Ma jor Ti bor, Nagy
Mi hály, Hor váth Fe renc, Né meth Jó zsef, Sár -
kö zi Já nos, Far kas Jó zsef, ifj. Böröcz Fe renc,
Mé szá ros Jó zsef, Di án Ferencné, Csernák
Lász ló, Nagy Lász ló, Sipos Jó zsef, Hor váth
Kár oly, Bel sõ Kár oly, Sza bó Já nos, Szendrei
Sán dor, Gyuricza Vincéné, Sza kács Fe renc,
Ra fa el Mik lós.

Hi á nyoz tak: Tóth Petrovszki Kálmánné,
Ádám And rás, dr. Tóth Já nos és Veller Jó -
zsef.

Az ülés elõ ször kor el nö köt vá lasz tott
Szendrei Sán dor sze mé lyé ben. Ezt kö ve tõ -

en a kör el nök ja vas la tot tett az ülés le ve ze -
tõ el nö ké re. A ta nács ülést le ve ze tõ el nök -
nek Sza kács Fe ren cet (e so rok író ját) ja va -
sol ta. Az ülés a ja vas la tot egy han gú lag el fo -
gad ta. A meg vá lasz tott le ve ze tõ el nök rö vid
be szé det mon dott, mely ben han goz tat ta,
hogy az ülés le ve ze té sét leg jobb tu dá sa sze -
rint és a tör vé nyek el vá rá sa i nak alap ján
fog ja vé gez ni. Majd örö mét fe jez te ki, hogy
vég re el jött az idõ és az a nap, mely nek be -
fe jez té vel a je len lé võ ta nács tag ok úgy áll -
hat nak fel az asz tal tól, mint egy új, önál ló
köz ség ve ze tõi. Ezt kö ve tõ en ja vas la tot tett
az 5 ta gú vég re haj tó bi zott ság ra, va gyis az
új köz ség, il let ve a ta nács szû kebb ve ze tõ sé -
gé re. En nek alap ján név sze rint ja va sol ta a
bi zott ság tag ja i nak: Cser mák Lász ló, Sipos
Jó zsef, Sár kö zi Já nos, Né meth Jó zsef és Er -
dé lyi Béláné ta nács ta go kat. A ta nács ülés a
ja vas la tot egy han gú lag el fo gad ta. Ezt kö ve -
tõ en az el nök fel kér te az újon nan meg vá -
lasz tott ve ze tõ ség tag sá gát, hogy jöj je nek ki
az el nö ki asz tal hoz és te gyék le a hi va ta li
es küt. Eztután az el nök fel ké ri a VB tag ja -
it, hogy vo nul ja nak el és egy más kö zött osz  -
szák el a funk ci ó kat. Õ ma ga is se gí te ni fog.
Az el vo nu lás után ja vas la tot tett a funk ci -

ók ra, en nek alap ján VB el nök nek és egy -
ben ta nács el nök nek Csernák Lász lót, nem
füg get le ní tett el nök he lyet tes nek Sipos Jó -
zse fet, VB-tit kár nak Er dé lyi Bélánét, KB
tag ja i nak Sár kö zi Já nost és Né meth Jó zse fet
ja va sol ta. A ta nács ülés az így elõ ter jesz tett
ja vas la tot egy han gú lag el fo gad ta. Ezt kö ve -
tõ en még há rom bi zott ság ,,Népmûvelési és
Ok ta tá si’’, ,,Egész ség ügyi és Szo ci ál po li ti -
kai’’, va la mint ,,Közgazdasági’’ bi zott ság
meg vá lasz tá sá ra ke rült sor.

Ezt kö ve tõ en hoz zá szó lá sok kö vet kez -
tek. Fel szó lal tak: Csernák Lász ló a fris sen
meg vá lasz tott ta nács el nök, Musitz Lász ló,
a já rá si hi va tal kép vi se lõ je és Nagy Mi hály
ta nács tag, aki a me gyei ta nács nak is tag ja
volt.

A köz ség önál ló sá ga és kü lön vá lá sa szin -
te ha tár ta lan örö möt vál tott ki ott a ta nács -
ülé sen. Az ese ményt rög zí tõ meg sár gult pa -
pír lap ok nem tud ják azt a lel ke se dést, azt
az örö möt vis  sza ad ni, ami ott ki ala kult. Ezt
csak mi tud juk, akik ott részt vet tünk. Saj -
nos, mi is már csak ke ve sen, mind ös  sze hár -
man élünk.

Foly tat juk.
Sza kács Fe renc

Megújult utak a régióban

Köz te rü let-fenn tar tás
Tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy vá ro sunk te rü -

le tén a köz te rü let fenn tar tá si mun ká kat vá ro sunk ki -
emelt fon tos sá gú te rü le te in (kör for ga lom, ’56-os Park,
Sport csar nok kör nyé ke) a te le pü lés gaz da irá nyí tá sa alatt
ál ló dol go zók vég zik.

Amen  nyi ben a fû nyí rás sal kap cso lat ban kér dé sük van,
kész ség gel ál lunk ren del ke zé sük re.

A fenn ma ra dó te rü le tek kar ban tar tá sát az ed di gi ek -
nek meg fe le lõ en a Communal Contact Kft. vég zi.

Kér jük a tisz telt la kos sá got, hogy az in gat lan elõtt az
út test vo na lá ig hú zó dó te rü let kar ban tar tá sá ról az ér vé -
nyes ön kor mány za ti ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ -
en gon dos kod ja nak. A te rü let tisz tán tar tá sa, a fû nyí rás
mind an  nyi unk ér de ke, ez ál tal Önök is hoz zá já rul nak vá -
ro sunk ren de zett tisz ta ké pé nek fenn tar tá sá hoz.

Bá bol nai Szol gál ta tó Kft.



Jú li us az ara tás hó nap ja. A ke nyér ga -
bo na be ta ka rí tá sá nak a si ke rét szá mos
hi e de lem mel és szo kás sal igye kez tek biz -
to sí ta ni, ame lyek gyak ran val lá sos jel le gû
szer tar tá sok kal is ös  sze kap cso lód tak. A
mun kát fo hász ko dás sal, imád ság gal, ka -
lap eme lés sel kezd ték. A föld szé lén le tér -
del tek, ke resz tet ve tet tek, s a meg szen telt
esz kö zök kel lát tak ne ki a mun ká nak.

Az ara tó kat el sõ ként meg lá to ga tó gaz -
dát, vagy csa lád tag ját a leara tott ga bo na
szal má já val meg kö töz ték, s csak ak kor
en ged ték el, ha bor ral vagy pénz zel ki vál -
tot ta ma gát. A leg több ha gyo mány az ara -
tás vé gé hez fû zõ dött. Egy kis da ra bon áll -
va hagy ták a ga bo nát, hogy a kö vet ke zõ év -
ben is jó ter més le gyen. Gömörben úgy
mond ták, hogy ezt a ma da rak nak és a
sze gé nyek nek hagy ják. Az utol só ké vé hez
is kü lön fé le hi e del mek kap cso lód tak, eb -
bõl ké szült az ara tó ko szo rú. Ál ta lá ban a
gaz dá nak ké szí tet ték, de az utol só ka lá -
szok ból egy kis cso mót min den ki ha za vitt,
hogy az õszi ve tõ mag kö zé ke ver je.

Az ara tó ko szo rú kü lön fé le for má jú és
nagy sá gú le he tett: csi ga sze rû, ko ro na for -
má jú, ko szo rú ala kú. A leg több he lyen ha -
rang ala kú fa váz ra erõ sí tet ték a bú zát. A
ko szo rút a leg szebb ka lá szok ból fon ták és
gyak ran me zei vi rá gok kal, sza la gok kal dí -
szí tet ték. Kéz ben, rú don vagy fej re he lyez -
ve vit ték. A ko szo rút vagy a vi võ jét a gaz da
víz zel ön töz te meg, hogy az el kö vet ke zõ
esz ten dõ ben ele gen dõ esõ le gyen.

Sok he lyen az ara tó ko szo rú vi te le és
át adá sa ün nep ség gel zá rult, je lez vén,
hogy az ara tás be fe je zõ dött. Ahol ara tá si
ün nep sé get ren dez tek, az ara tók ál ta lá nos
szo kás sze rint ének szó val ér kez tek, ara -
tás sal, bú zá val kap cso la tos da lo kat éne -
kel tek. 

Az ara tó ko szo rút ál ta lá ban a mes ter -
ge ren dá ra akasz tot ták, és ve tés kor a ko -
szo rú ból ki mor zsolt sze me ket ke ver ték a
ve tõ mag kö zé.

For rás: Tát rai Zsuzsanna-Karácsony
Mol nár Eri ka: Je les na pok, ün ne pi szo -
ká sok.

Bors Eri ka

A Bá bol nai Nepomuki Szent Já nos ka to li kus temp lom ban jú ni us
1-jén, va sár nap a dél elõt ti szent mi se ke re té ben zaj lott le az elsõál-
dozás. Var ga Im re plé bá no sunk kö szön töt te a kis el sõ ál do zó kat, a szü -
le i ket és a hí võ ket. Ün ne pé lyes fo ga dal mat tet tek: Füzi Gab ri el la,
Rádoki Lu ca, Sza bó At ti la, Liszkai Dá vid. Õk ál lan dó mi sé re já rók,
sõt mi nist rál nak. Meg kö szön ték plé bá no sunk nak, hogy se gí tett ne kik a
fel ké szü lés ben, hogy ed dig a szép ün ne pé lyes pil la na tig el ju tot tak a
szent lé lek se gít sé gé vel. A to váb bi nagy pró ba té tel szá muk ra a bér mál -
ko zás szent sé ge lesz, az Is ten ad jon erõt, egész sé get, ki tar tást szá muk -
ra, hogy az a szép ün nep is el jöj jön. Igaz, hogy csak 4 fõ el sõ ál do zó
volt, de õk iga zi kis ap ró hí võk, en nek örü lünk.

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

Templom, Bábolna
JÚLIUS

13-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 
Évközi 15. vasárnap

20-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Évközi 16. vasárnap

27-én vasárnap 10.15 órakor szentmise, 
Évközi 17. vasárnap

Augusztus
3-án 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.

Aratási szokások és hiedelmek Elsõáldozás Bábolnán
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GUSTAIOLO HÍREK

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

Is mét tor kos csü tör tök
jú li us 17-én!

a GUS TAIO LO ét te rem ben 12 órá tól zár órá ig

Íze lí tõ kí ná la tunk ból: 
Ko nya kos li ba máj hab pi rí tós sal, 
li la hagy má val 1200,- Ft he lyett 600,- Ft
Szûzpec se fonat, sza lon nás bur gonya muffinnal,
eg zo ti kus gyü mölcs már tás sal 1900,- Ft he lyett 950,- Ft

A tel jes vá lasz té kunk ról ér dek lõd jön sze mé lye sen el ér he tõ sé ge in ken.
Asz tal fog la lás a 34/369-771-es te le fon szá mon,

vagy sze mé lye sen az ét te rem ben.

Kel le mes tor kos ko dást kí ván Ön nek a GUS TAIO LO ét te rem csa pa ta!

AK CIÓ!!!
Jú li us 10-tõl au gusz tus 10-ig min den pén te ken 700 Ft-os éte lek

Aján la tunk:
Fél grill csir ke ker ti sa lá tá val, jog hur tos ön tet tel (60 dkg/adag) 700,- Ft
Pá colt, gril le zett pulykamell steak, olasz le csó val (20 dkg/adag) 700,- Ft

Péntekre elõ ren de lést csak (elõzõ nap) csü tör tök  estig fogadunk el!

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADUNK!
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!



Új sá gunk ha sáb ja in rend -
sze re sen igyek szünk tu dó sí ta -
ni a BSE lab da rú gó pa lán tá i -
nak sze rep lé se i rõl, ered mé -
nye i rõl. Bi zony, a té li idõ szak -
ban volt is mi rõl ír ni, hi szen az
ovi sok, az elõ ké szí tõ sök, ser -
dü lõ ko rú ak, de az ifisták is
szép ered mé nyek kel büsz kél -
ked het tek a kü lön bö zõ te rem -

tor ná kon. Nem rég azon ban
le ül tem Nagy Lász ló edzõ vel
be szél get ni, akit meg kér tem,
ér té kel je a bá bol nai után pót -
lás hely ze tét. Az egyik sze -
mem sírt, a má sik ne ve tett,
ami kor a szak em ber ös  sze ha -
son lí tot ta az if jú sá gi és a fi a ta -
labb kor osz tály ok hoz zá ál lá -
sát.

Kezd jük az if jú sá gi csa pat
há za tá ján, mely tu laj don kép -
pen a fel nõtt csa pat köz vet len
után pót lá sát len ne hi va tott
biz to sí ta ni. Mint mond ta, itt a
leg ros  szabb a hely zet. Az
edzõi posz ton Tor nyos Fe ren -
cet Blaesius Ede kö vet te a kis -
pa don, de az õ erõ fe szí té sei is
hi á ba va ló nak bi zo nyul tak a

já té ko sok ér dek te len sé gé vel
szem ben. Az õszi sze zon kez -
de tén, a nagyigmándi mec  cset
kö ve tõ en le mon dott. El mon -
dá sa sze rint az edzés lá to ga -
tott ság egyen lõ volt a nul lá val,
a mér kõ zé sek re pe dig úgy
tud ta ös  sze szed ni a csa pa tot,
hogy va sár nap dél elõtt há tá ra
vet te a vá rost, és vé gig jár ta a
szá mí tás ba ve he tõ já té ko so -
kat. Blaesius Ede le mon dá sa
után a BSE ve ze tõ sé ge Nagy

2008. július 17. oldal
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A jú ni us 15-i Nagyigmánd
el le ni „rang adó val” be fe je zõ -
dött a 2007-2008. évi lab da rú -
gó-baj nok ság me gyei csa pa ta -
ink szá má ra. Az utol só, ha zai
pá lyán le zaj lott ta lál ko zó fo -
cis tá ink szá má ra szép be fe je -
zés nek bi zo nyult, hi szen 5:2
arány ban ver ték a szom széd
 vár együt te sét. Bár a vég ered -
mény mind két csa pat szá má ra
mind egy volt a te kin tet ben,
hogy a baj no ki ta bel la há nya -
dik he lyét fog lal ják el –
Nagyigmánd az utol só hely rõl
ki esett, Bá bol na pe dig min -
den kép pen a ha to dik he lyet
sze rez te meg -, já té ko sa ink
min dent meg tet tek a gyõ ze -
lem ér de ké ben. A já ték szín -
vo na lát te kint ve ha gyott né mi
kí ván ni va lót ma ga után, de az
ered mény ön ma gá ért be szél. 

A BSE fo cis tái az õszi és ta -
va szi for du ló kat egy aránt szá -
mít va 30 mér kõ zést ját szot tak,

eb bõl 16-ot meg nyer tek, 5 al -
ka lom mal dön tet lent ér tek el,
és 9-szer jöt tek le a pá lyá ról
ve re ség gel a há tuk mö gött.
Ez zel a baj nok Környe mö -
gött 14 pont tal ke ve seb bet
gyûjt ve - 53 pont -, a ha to dik
he lyen vé gez tek.  

Sza bó At ti la edzõ min den
kö rül ményt fi gye lem be vé ve
elé ge dett le het csa pa tá val. A
szak osz tály ve ze té sé vel kö zö -
sen el ér ték, hogy ki zá ró lag
bá bol nai, il let ve kör nyék be li
já té ko sok ból áll az együt tes,
akik szin te ki vé tel nél kül itt
ne vel ked tek az egye sü let ben.
Si ke rült egy olyan kö zös sé get
ki ala kí ta ni uk, mely nek tag jai
a mér kõ zé se ken nemcsak az
ered mé nyért, de egy má sért is
küz de nek. Ezt a né zõk is ész -
re vet ték. Bát ran ál lít hat juk,
hogy egy-egy nem tet szõ ered -
mény kap csán a szur ko lók
már nem kezd ték szi dal maz ni

az edzõt, vagy a já té ko so kat,
ha azt lát ták, hogy fo cis tá ink
bár min dent meg tet tek a jobb
ered mény ér de ké ben, ha kel -
lett, „fel szán tot ták a pá lyát”,
még sem úgy si ke rült min den,
ahogy el ter vez ték.

Az edzõ csa pa ta vé dõ já té -
kát elég mas  szív nak ér té kel te,
hi szen a baj nok ság so rán vi -
szony lag ke vés gólt kap tak -
le szá mít va a sú lyos bajóti és
kecskédi ve re sé get -, a vé de -
lem fo cis tái ke mény, har cos
le gé nyek. De amint azt la -
punk szá má ra el mond ta,
gyak ran ezer seb bõl vér zett a
gár da, elõ for dult olyan eset is,
ami kor nem volt had ra fog ha -
tó cse re já té ko sa sem. Ren ge -
teg sé rü lés és el til tás jel le mez -
te a baj nok sá got. Ezen kí vül a
té li át iga zo lá si idõ szak ban a
csa tár sor ból két olyan já té kos
tá vo zott, akik már bi zo nyí tot -
ták gól erõs sé gü ket, és a ta va -

szi sze zon ban na gyon hi á -
nyoz tak a csa pat ból. Frank
At ti la – aki szin tén a csa tár -
sort erõ sí tet te, te het sé ges, ki -
tû nõ fo cis ta – saj nos ke reszt -
sza lag sza ka dást szen ve dett,
így egy ál ta lán nem tu dott pá -
lyá ra lép ni, va la mint a kö zép -
pá lyá ról is tá vo zott egy já té -
kos. He lyet tük két tá ma dó já -
té kost si ke rült iga zol ni –
Szedlacsek At ti lát és Ollé Ist -
vánt -, akik mind ket ten be vál -
tot ták a hoz zá juk fû zött re mé -
nye ket.

A jö võ re vo nat ko zó an
Sza bó At ti la úgy gon dol ja, õ
ma rad a csa pat edzõ je. A
fel ké szü lést vár ha tó an jú li us
15-én kez dik meg, és min -
dent meg tesz nek azért, hogy
a 2008-2009-es baj no ki sze -
zont a vá ra ko zá sok nak meg -
fe le lõ en, fel ké szül ten kezd -
jék meg.

Hantos

Megyei I. Osztályú Labdarúgó-bajnokság
a BSE hatodik helyen zárta az évet

Labdarúgásunk utánpótlásáról

SSppoorr tt   SSppoorr tt   SSppoorr tt
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SSppoorr tt   SSppoorr tt   SSppoorr tt
Lász lót bíz ta meg az ificsapat
irá nyí tá sá val, aki im már egy
éve si ke re sen te rel ge ti az
után pót lás töb bi együt te sét. Õ
meg pró bál ta meg gyõz ni a fi a -
ta lo kat, hogy jár ja nak edzés -
re, mec  csek re, de nem járt sok
si ker rel. Kü lön bö zõ ér vek kel,
ma gya rá za tok kal szol gál tak a
gye re kek, de a rend sze res
spor to lás ra saj nos a több ség
nem vál lal ko zott. Nagy Lász ló
ezek után is csak azt tud ja
ígér ni, hogy a ka pu min den ki
elõtt nyit va áll, de aki a ta nu -
lás, a mun ka mel lett ön ként
kö te le zett sé get vál lal, az le -
gyen te kin tet tel tár sa i ra, és fe -
le lõs ség gel vé gez ze te vé keny -
sé gét. A baj nok sá got vé gig
kell ját sza ni, és az egye sü let
presz tí zsét sem rom bol hat ja
le sen ki mond va csi nált in do -
kok kal.

Ezek kel a prob lé mák kal
együtt az if jú sá gi csa pat a baj -
no ki táb lá zat 14. he lyén vég -
zett. A ta va szi sze zon 15 mér -

kõ zé sé bõl 14-et el vesz tet tek,
1-et vi szont meg nyer tek. Az
edzõ sze rint az, hogy egy ál ta -
lán részt tud tak ven ni a baj -
nok ság ban, ja va részt a ser dü -
lõ csa pat já té ko sa i nak kö -
szön he tõ, akik szom ba ton -
ként sa ját, il let ve va sár na pon -
ként az ifi mec  cse ken igye kez -
tek helyt áll ni. Nagy Lász ló kü -
lön kö szö ne tét fe je zi ki azok -
nak az if jú sá gi ko rú lab da rú -
gók nak, akik nem hagy ták
cser ben egye sü le tü ket, név
sze rint: Ko vács At ti lá nak,
Liszkai Pé ter nek, Róth Gá bor -
nak, Sza káll Má té nak, Vincze
Ádám nak, és ter mé sze te sen
min den ser dü lõ ko rú já té kos -
nak, akik e ne héz hely zet ben
fel vál lal ták a szom bat-va sár -
na pi mér kõ zé se ket.

A ser dü lõ csa pat ról csak a
leg job ba kat tud ta el mon da ni
edzõ jük, akik kel egy éve fog -
lal ko zik. A me gyei baj nok ság -
ban a do bo gós har ma dik he -
lyet si ke rült meg sze rez ni ük

úgy, hogy 24 mér kõ zés bõl 16
gyõ zel met arat tak, 3 dön tet -
lent és 5 ve re sé get tud hat nak
ma guk mö gött. Mint egy 20 fõ
jár rend sze re sen edzé sek re,
akik nek szin te már igé nyük ké
vált a fo ci zás. Ez nem me rül ki
a mér kõ zé sek ben, ha nem ki -
ter jed az edzé sek re, ahol
Nagy Lász ló ko moly szak mai
mun kát tud vé gez ni ezek kel a
gye re kek kel, mely nek so rán
el sa já tít hat ják a kü lön bö zõ
tech ni kai fo gá so kat, tak ti kai
ele me ket, de meg fe le lõ erõn -
lét re is szert te het nek. Nem -
rég meg hí vást kap tak a Ka -
pos vá rott jú li us 20. és 26-a kö -
zött meg ren de zés re ke rü lõ
nem zet kö zi fut ball-fesz ti vál -
ra, ahol mint egy negy ven or -
szág két száz gyer mek- és if jú -
sá gi csa pa ta vesz majd részt,
töb bek kö zött a BSE ser dü lõ
együt te se is. 

Az elõ ké szí tõ csa pat ról
szól va Nagy Lász ló edzõ el -
mond ta: ezek a gye re kek szin -

te min dig ott van nak az edzé -
se ken, rend kí vül lel ke sek,
igyek võ ek. Ve lük kap cso lat -
ban a leg fon to sabb, hogy
meg sze res sék a já té kot, meg -
fe le lõ ön bi za lom mal ren del -
kez ze nek a pá lyán, jó tech ni -
kai ala po kat kap ja nak, kö tõd -
je nek a sport ág hoz, és öröm -
mel spor tol ja nak. A baj nok -
ság ban a ki len ce dik he lyet si -
ke rült ve lük meg sze rez ni, és a
me gyei szö vet ség ál tal meg -
ren de zett ku pá ban az elõ dön -
tõ ig ju tot tak. 

Be szél ge té sünk so rán szó
esett a lab da rú gás egy ta lán
rit kán mû velt, meg le he tõ sen
lát vá nyos mû fa já ról, a nõi fo -
ci ról. Bá bol nán a lány fo ci
még csak most van ki ala ku ló -
ban, de a nem rég ala kult 10-
12 fõs csa pat szor gal ma san és
ki tar tó an jár edzé sek re. Jö võ -
jük rõl, baj nok ság ban va ló sze -
rep lé sük rõl re mé lem, ké sõb -
bi ek ben még be szá mol ha tunk
új sá gunk ha sáb ja in. H. P.

Banai üzem

LAKATOS
MUNKATÁRSAKAT

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.

HELYREIGAZÍTÁS
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.)
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Jú ni us 30-án hét fõn vé get
ért Bá bol nán a 2008. évi mo -
dern tánc spor tok vi lág baj nok -
sá ga. A há rom na pos ver se -
nyen kö zel 600 pro duk ci ót lát -
ha tott a kö zön ség. A bá bol nai
sport csar nok ban a jegy el adá -
sok alap ján több mint 1500
né zõ for dult meg.

Bar na At ti la a ren dez vény
fõ szer ve zõ je el mond ta, hogy a
saj ná la tos ví zum prob lé mák
mi att pél dá ul nem ér ke zett
meg Ni gé ria vá lo ga tott ja, így
a hét fõi prog ram né mi leg le -
rö vi dült. Ha Ni gé ri á ból nem
is, Ro má ni á ból, Mol dá vi á ból,
Szlo vá ki á ból, Len gyel or szág -
ból, Orosz or szág ból, Szer bi á -
ból, Olasz or szág ból itt vol tak
a ver seny zõk. Egyéb ként az
em lí tett or szá gok kö zül,
ugyan nem Len gyel or szág vit -
te el a leg több  ér met, azon -
ban még is ez a csa pat emel ke -
dett ki tel je sít mé nyé vel ta lán
leg job ban a nem zet kö zi me -

zõny bõl, hi szen mind ös  sze 9
ver seny zõ jük ös  sze sen 14 ka -
te gó ri á ban vi he tett ha za
arany ér met. Ez pe dig, vall juk
be, szin te em ber fe let ti tel je -
sít mény. A nem zet kö zi me -
zõny leg na gyobb szá mú kép vi -
se lõ je ter mé sze te sen a há zi -
gaz da, Ma gyar or szág volt.
Ezen be lül ha zánk leg több
ver seny zõ jét Gyõr ad ta, ami
azért nem meg le põ, ha azt is
hoz zá tes  szük, hogy eb ben a
vá ros ban szé kel a Mo dern
Táncc spor tok Szö vet sé ge és a
Mo dern Táncc spor tok Nem -
zet kö zi Szö vet sé ge is. Egy
gyõ ri klub nál a Mar ina TSE-
nél tán col a bá bol nai Szakál
Gréta is, aki ezen a vi lág baj -
nok sá gon pá ros ban és egyé ni -
ben arany ér met, míg cso por -
tos for má ci ó ban két arany ér -
met és egy ezüs töt vi he tett ha -
za. A ma gyar ver seny zõk
egyéb ként össze sen 354-en
vol tak, 31 egye sü let képvise-

letében. Persze fon tos szót ej -
te nünk nemcsak a ver seny -
zõk rõl, ha nem a zsû ri rõl is, hi -
szen olyan ne ves szak em be rek
pon toz tak, mint Demcsák Ot -
tó, Ha ran go zó dí jas, a Gyõ ri
Ba lett örö kös tag ja, Se bes tyén
Csa ba, a Tánc mû vé sze ti Fõ is -
ko la do cen se, vagy épp
Zádorvölgyi Lász ló, aki szin -
tén a Gyõ ri Ba lett örö kös tag -
ja. Per sze nem csak ha zai nagy

ne vek, ha nem kül föl di mes te -
rek is he lyet fog lal tak a zsû ri -
ben. Így pél dá ul ítész volt a vi -
lág baj nok sá gon a Fi ren zei Ba -
lett ve ze tõ ko re og rá fu sa Fran-
cesco Testoni is.

Vé gül em lít sük meg azt is,
hogy a Bá bol nai Ritmus-
Tiamo Mo dern tánc-cso port
ezüstér mes lett a 2008-as vi -
lág baj nok sá gon.

Nagy At ti la Ist ván
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Ezüstérmet szerzett a Tiamo a VB-n

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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Az „öreg em ber nem vén
em ber” min tá já ra írt cím akár
a jú ni us ele jén te le pü lé sün kön
meg ren de zett Ve te rán Mo to -
ros Ver seny szlo gen je is le het -
ne. Bá bol na ne gyed szer adott
ott hont a ren dez vény nek, s a
ter vek sze rint jö võ re is sze ret -
né ná lunk ren dez ni a prog ra -
mot a ko má ro mi Kas sák KSE.
Amint azt Szûr Bé lá tól, az
egye sü let szak osz tály ve ze tõ jé -

tõl  meg tud tuk, egy re több ér -
dek lõ dõ jön vá ro sunk ba er re a
ta lál ko zó ra. Vol tak itt idõ sebb
és fi a ta labb mo to ro sok és mo -
to rok. A Pan nó ni á tól a BMW-
ig sok fé le tí pus sal ta lál koz hat -
tak a részt ve võk és né zõk egy -
aránt. A mos ta ni ver seny re
Auszt ri á ból ki lenc mo tor ral
jöt tek, saj nos Cseh or szág ból
és Szlo vá ki á ból nem ér kez tek
meg. Négy ka te gó ri á ban áll tak

rajt hoz a ver seny zõk, me lyek
az MZ, a Special, a Seria és a
Há bo rú elõt ti vol tak. A pá lyán
ko ru kat meg ha zud to ló se bes -
ség gel szá gul dot tak a ve te rán
mo to rok. Ahogy azt az egyik
idõ sebb ver seny zõ meg fo gal -
maz ta: „Nem az ered mény
fon tos. Az a lé nyeg, hogy le -
zárt pá lyán nyar ga lász ha tunk.”
Nyar ga lász tak is esõ ben, nap -
sü tés ben, bo rult és de rült ég
alatt, hi szen akik meg szál lot -
tak, azo kat az idõ já rás nem be -
fo lyá sol ja. „A mo to ro kat sa ját
ma gunk épít jük. Egyik tud fes -
te ni, a má sik kül lõz ni és még
so rol hat nám. Ös  sze hoz zuk
eze ket a mo tor ke rék pá ro kat
olyan ra, hogy mo to roz ha tó le -
gyen, ered mé nye ket ér jünk el.
Sok szor nem nagy ered mé nye -
ket érünk el, de leg alább me -
gyünk. Ben nün ket ez ki elé gít,
hogy vég re megint fi a tal nak
érez hes sük ma gun kat. Mert
ami kor rá ül az em ber egy ilyen

mo tor ra és húz za a gázt, és ott
van a sza bad ság, és nincs elõt -
te sen ki! An nál jobb él mény
nincs!” T. S.

BÁBOLNAI FÓRUMBÁBOLNAI FÓRUM

BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:

Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:

Török Sándor
Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)

Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:

Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Készült:
Misztótfalusi Kft. nyomdaüzemében
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Öreg motor, nem vén motor...


