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Ünnepi kenyérszentelés és fogathajtó verseny
(Folytatás az elõzõ oldalról.)
Évtizedes hagyományokra
tekint vissza Bábolnán augusztus 20-a megünneplése. A ménes, a lovas hagyományok, a kirakodóvásár mind tömegeket
vonzott ide. Kenyérszenteléssel, lovasversennyel, lovas parádéval ünnepeltük augusztus 20át, mely hosszú ideig alkotmányunk ünnepe volt, de mindig
ünnepeltük az új kenyér felszentelését, valamint Szent István királyunkat.
Ez évben valamelyest szerényebb volt a kínálat településünkön augusztus 20-án. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft. szervezésében folyt három
napos fogathajtó verseny hétfõn, kedden és szerdán. Három
kategóriában versengtek a
résztvevõk: kettes fogatok nemzetközi szintû megmérettetése
zajlott 20 indulóval, valamint
„B” kategóriás kettes fogatok –
3 résztvevõvel -, illetve „B” kategóriás négyes fogatok – szintén 3 résztvevõvel – regionális
versenyét rendezték. A résztvevõk közt olyan neves fogathajtókat is találtunk, mint például
Fehér Mihály, vagy Nyúl Zoltán, akik világbajnoki aranyéremmel is büszkélkedhetnek,
de több egykori válogatott kerettagot is felfedezhettünk a
mezõnyben. Sajnos bábolnai
versenyzõ ezúttal sem indult, de
itt volt a banai illetõségû Bujáki
Gábor, akinek négyes fogata,
gyönyörû lovai akár szépségdíjat is nyerhettek volna.
Hétfõn a laikus szemlélõdõ
számára talán kevésbé látványos, de a hajtók és lovak számára bizony komoly technikai
tudást igénylõ díjhajtásra került
sor. A díjhajtás gyõztesei a következõk voltak: kettes fogatok
nemzetközi versenyében Kovács Csaba, a Veszprémi Lovassportok Egyesületének verseny-

zõje bizonyult a legjobbnak, a
kettes fogatok regionális versenyében Sólyom György, a Hírös
Lovas Klub Kecskemét indulója, a négyes fogatok közt pedig
Bujáki Gábor banai hajtó lett az
elsõ helyezett.
Kedden a maratonhajtást
rendezték meg, melynek leglátványosabb része, amikor a fogatok a különbözõ akadályok közt
kanyarognak a legjobb idõért
versengve. A kettes fogatok
nemzetközi versenyében Nyíri
Zsigmond, a Tiszakécske Lovas
Klub versenyzõje, a kettes fogatok regionális versenyében ifj.
Balázs Sándor, a Pápai Lovas
Klub hajtója, a négyes fogatok
közt pedig ismét Bujáki Gábor
szerezte meg az elsõ helyet.
A harmadik versenynapon,
augusztus 20-án az akadályhajtás volt a próbatétel. A fogatok
idõre különbözõ bóják közt
szlalomoztak minden ügyességüket, technikai tudásukat latba
vetve. Ez a nap a kettes fogatok
nemzetközi versenyében Nagy
Tibornak, a Húskirály Lovasudvar versenyzõjének, a kettes
fogatok regionális versenyében
Sólyom Györgynek, a Hírös Lovas Klub Kecskemét hajtójának, a négyes fogatok küzdelmében pedig Bene Balázsnak,
az Univerzum Lovas Klub Etei
SE versenyzõjének sikerült legjobban.
A három nap összesített versenyének végeredménye:
Kettes fogatok nemzetközi
versenyében 1. helyezett: Kovács
Csaba, a Veszprémi Lovassportok Egyesületének versenyzõje.
Kettes fogatok regionális versenyében 1. helyezett: Nagy
Sándor Ernõ Eszterházi Lovas
Klub Tata.
Négyesfogatok regionális versenyében 1. helyezett: Bujáki
Gábor Kinizsi SBK Bana.

Kovács Csaba, a kettesfogatok nemzetközi versenyének gyõztese

A négyesfogatok regionális versenyének elsõ helyezettje Bujáki Gábor

A kettes fogatok regionális versenyében Nagy Sándor Ernõ diadalmaskodott

Az ünnepség záróakkordjaként a Cseperedõk néptánccsoport adott - a már tõlük meg-
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szokott fergeteges - mûsort az
ideiglenesen felállított színpadon.
Hantos Péter
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Gyurcsány Ferenc
Bábolnán járt

A miniszterelnök július 2-án
az egykori Tiszti Kaszinó 4-es
termében találkozott a baloldali érzelmû polgármesterekkel és
önkormányzati
vezetõkkel.
Hogy miért nem kapott nagy
sajtónyilvánosságot Gyurcsány
Ferenc vidéki látogatása? A miniszterelnök
természetesen
nem álruhában érkezett, csupán
a sajtót zárták ki a találkozóból.
Persze ez nem is oly fura, ha figyelembe vesszük azt, hogy mi
is folyik napjainkban a magyar
politikai hadszíntéren.
Gyurcsány Ferencen kívül
szintén részt vett a tanácskozáson Veres János pénzügyminiszter, Bajnai Gordon nemzeti
fejlesztési és gazdasági minisz-

ter és Simon Gábor államtitkár
is. A találkozó célja nem volt
más, mint hogy a kormány feje,
a szakminiszterek és a helyi bal
oldali érzelmû önkormányzati
vezetõk és a polgármesterek
eszmét cseréljenek az önkormányzatok problémáiról, financiális lehetõségeirõl, pályázati
lehetõségekrõl.
A július 2-i megbeszélés egyébként nem egyszeri alkalom
volt, hiszen a miniszterelnök és
a szaktárcák vezetõi minden negyedévben találkoznak valamely vidéki városban, a helyi
politikusokkal, hogy helyben ismerkedhessenek a helyi viszonyokkal, és a települések esetleges problémáival.
Nagy Attila István

Orosz delegáció Bábolnán
Július másodikán orosz delegáció érkezett Bábolnára. A több
mint 20 fõs jekatyerinburgi küldöttség Bábolna mellett még két
magyar települést Gyõrt és Hévízt kereste meg azzal a céllal, hogy
megismerkedjenek az itteni önkormányzati rendszerek mûködésével. A delegációban egyébként volt olyan is, aki még az elõzõ politikai rendszer egyik legnagyobb vállalatával, a Burgert Róbert vezette bábolnai mezõgazdasági óriáscéggel is kapcsolatban volt. Az
orosz delegáció tagjai a bábolnai önkormányzat mûködésén túl kíváncsiak voltak az itt élõk életkörülményeire, illetve a Bábolna
Zrt. kimúlásának miértjére is.

Iskolafelújítás 214 millióból
2009 második negyedévében valószínûleg megkezdõdik a Bábolnai Általános Iskola régi épületének teljes körû felújítása és kibõvítése. Bábolna összesen 214 millió forintot költhet a munkálatokra, európai uniós forrásból.
A közbeszerzési eljárás már elkezdõdött, de az építkezés csak a
jövõ esztendõben kezdõdik majd meg, és 2009–2010-ben be is fog
fejezõdni. A munkálatok során elvégzik majd a régi iskolaépület
teljes felújítását és akadálymentesítését, sõt ez a szárny még négy
újépítésû tanteremmel fog bõvülni. Itt kapnak majd helyet a nyelvi laborok és egy speciálisan médiaoktatásra felszerelt tanterem is.
Nem marad azonban érintetlenül az iskola központi, vagyis új épülete sem. Itt egy multifunkcionális mûvészeti tantermet fognak kialakítani, ezen túl pedig, ezt az épületet is akadálymentesítik majd.
Nagy Attila István

VÉRADÁS
Augusztus 7-én idén harmadik
alkalommal tartottak véradást a
Bábolnai Szabadidõközpontban.
Ezen a napon összesen 50 felnõtt
korú látogatott el az ideiglenes
véradóhelyre. Magyarországon
1939 óta szervez a Magyar Vöröskereszt véradást. A vér pótlására
természetesen már korábban is
voltak kísérletek, azonban ekkor
még nem ismerték a különbözõ
vércsoportokat, így szerencse
dolga volt, hogy nem halt-e bele a
beteg a vérpótlásba. Kezdetben
egyébként karból karba történt a
véradás, és csak az volt a fontos,
hogy a rászoruló beteg megkapja
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a szükséges vérmennyiséget. A
vért ma három részre bontják:
vörösvérsejt-készítményre, vérplazmára, és vérlemezke készítményre. Ezekbõl fõleg a vörösvérsejt készítményt használják
vérpótlásra.
Természetesen a nyári idõszak
nem kedvez a véradási kedvnek,
hiszen nagyon sokan ilyenkor töltik a szabadságukat, pedig pont
ebben az idõszakban a legtöbb a
turista és megnövekszik a balesetek száma is. Vérre tehát még talán nagyobb szükség van, mint
máskor. Bábolnán az év utolsó
véradását november 20-án tartják.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. augusztus 14-én tartott testületi ülésrõl
Augusztus közepén rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott
Bábolna Város Önkormányzata.
Mivel sokan ekkor töltötték a
nyári szabadságukat az ülésen
most csak 9 képviselõ foglalt helyet, de a testület így is határozatképes volt.
Az elsõ napirendi pontban a
2008. évi költségvetési rendeletet
módosította az önkormányzat
képviselõ-testülete.
A második napirendi pontban
ismét kiírásra került a már egyszer meghirdetett, de sikertelenül
zárult aljegyzõi pályázat. Mivel
Bábolna városi rangban lévõ település, ezért kötelezõ aljegyzõt alkalmaznia. Az elsõ körben meghirdetett aljegyzõi pályázatra ketten jelentkeztek, azonban egyik
pályázó sem rendelkezett a törvényben elõírt végzettséggel,
vagy gyakorlati idõvel.
A harmadik napirendi pontban a Mûvelõdési Ház igazgatói
posztjára írt ki pályázatot a képviselõ-testület. Az eddigi intézményvezetõ, Vaski Alida közös
megegyezéssel július 31-én távozott posztjáról. A pályázat lezárulásáig Török Sándor végzi a településen a rendezvényszervezõi

munkát. A most kiírt igazgatói
pályázatra jelentkezõk közül valószínûleg már a szeptemberi
képviselõ-testületi ülésen kiválasztják a Mûvelõdési Ház új
igazgatóját.
A negyedik napirendi pontban
hosszas vita után úgy döntött a
képviselõ-testület, hogy a Bábolnai Önkormányzat tulajdonba veszi a Magyar Közútkezelõ Kht.
által felajánlott Ölbõ pusztára vezetõ útszakaszt. A Magyar Közútkezelõ Kht. ingyenesen adja át
mûködtetésre Bábolna önkormányzatának a város határát jelzõ táblától a Kisbábolnáig tartó
útszakaszt.
Az ötödik napirendi pontban a
képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a TÖOSZ tagjaként csatlakozik az „Önkormányzati kapacitás építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010”
elnevezésû projektekhez.
A hatodik napirendi pontban
az önkormányzati intézmények
alapító okiratának módosítását
szavazták meg a képviselõk,
amelyre a szakágazati azonosítószámok beemelése miatt volt
szükség.
A hetedik napirendi pontban a

KOMÁROMESZTERGOM MEGYEI
RENDÕRFÕKAPITÁNYSÁG
Léber Gabriella
sajtóreferens

Rendõrök az iskolában
Komárom-Esztergom megyében is
Elsõsorban a kistelepüléseken szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak feladatköre bõvül szeptembertõl „az iskola rendõre” program bevezetésével.
Cél, hogy valamennyi általános és középiskolában
legyen egy olyan egyenruhás kolléga, akit név szerint ismernek a fiatalok, akitõl bármikor kérhetnek
segítséget.
A Rendõrség elsõdleges törekvése a személyes jelenlét biztosítása valamennyi településen, elsõsorban a bûn- és baleseti kockázat szempontjából legveszélyeztetettebb korosztály, a fiatalok körében.
Ennek megfelelõen az iskola rendõrének elsõdleges
feladata, hogy bûn- és baleset-megelõzési tanácsokkal lássa el a kamaszokat, tanáraikat, szüleiket. Az
iskola rendõre részt vesz a tanévnyitó ünnepségeken, osztályfõnöki órákon, tantestületi és szülõi értekezleteken.
Komárom-Esztergom megyében a körzeti megbízottak mellett a Kapitányságok Közlekedési- és
Közrendvédelmi Osztályainak munkatársai is részt
vesznek a programban. Az érintett kollégák kiválasztása már folyamatban van, valamennyien már a
szeptemberi tanévnyitón bemutatkoznak.

Helyi Építési Szabályzat módosítása történt meg, amely egészen
pontosan a Bábolna mellett fekvõ
240 hektáros földterületre vonatkozott. Ennek a területnek ipari
területté való nyilvánítását 20 hatóság vizsgálta és véleményezte.
E folyamat végén a regionális fõépítész jóváhagyó véleménye
alapján alkotta meg az önkormányzat a szabályozási tervét.
Augusztusban pedig, a terület
megkapta a szakminisztériumtól
az „Ipari Park” besorolást is.
A nyolcadik napirendi pontban a Bábolnáért Közhasznú
Alapítvány új titkárának személyérõl szavazott a képviselõ-testület. Az eddigi titkári posztot betöltõ Erdélyi Béláné (Szöbi néni)
ugyanis nemrég elhunyt. Helyére
augusztus 14-én egyhangú szavazással Hatejerné Soós Ilonát választotta meg a képviselõ-testület.
A kilencedik napirendi pontban a szabadidõközpont tetõfelújítására beérkezett pályázatokról szavaztak a képviselõk. Az intézmény tetõfelújítására a bábolnai önkormányzat korábban
mintegy 25 millió forintot nyert,
majd pályázatot írt ki a kivitelezõ

Közlekedési jótanácsok
a biztonságos kerékpározásról
Egyre több a kerékpáros az utakon. A nyári szünetben sok gyerek, fiatal pattan fel kétkerekûjére és
terveznek hosszabb-rövidebb kirándulásokat akár
egyedül, akár csoportosan. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy jelenlétük az utakon balesetveszélyt jelent, ezért fontos, hogy mind a kerékpárosok, mind pedig az autósok fokozott óvatossággal,
a KRESZ szabályainak maradéktalan betartásával
közlekedjenek.
A közlekedés minden résztvevõjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a „látni és látszani” biztonsági alapelv. Fontos, hogy az esti szürkületben és éjszaka megfelelõen legyenek kivilágítva a biciklik, az
autósok ugyanis a nem megfelelõen megvilágított
kerékpárosokat nehezebben, késõbb veszik észre,
és ennek könnyen lehet baleset az eredménye.
Testi épségünk megóvása érdekében viseljenek
sisakot, és térdvédõt. Sisak nélkül a bukások és
egyéb balesetek súlyos fejsérüléseket okozhatnak.
Pár száz forintos beruházás, de megéri viselni a
fényvisszaverõ mellényeket, különösen az esti órákban.
A kerékpáros balesetek leggyakoribb oka az úttestre történõ figyelmetlen kihajtás, valamint ezzel
összefüggésben az elsõbbségadás elmulasztása. Sok
baleset adódik továbbá a figyelmetlen irányváltoztatásból, valamint a haladási és kanyarodási szabályok megsértésébõl is.
További fontos jótanács a két keréken közlekedõk számára:
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kiválasztására. A kiírásra három
cég nyújtott be pályázatot, amelyek közül most egy, a legalacsonyabb összegért dolgozó komáromi cég pályázatát fogadta el a testület. A szabadidõközpont tetõfelújítási munkálatai várhatóan
októberben kezdõdnek el, és valószínûleg még ebben a hónapban véget is érnek.
Az Egyebek napirendi pontban a város könyvtárépületének
felújítására kiírt pályázatokat bírálta el a testület. Ez alapján az
épület teljes körû felújítását egy
komáromi székhelyû cég fogja kivitelezni.
A képviselõk ezután zárt ülés
keretében folytatták a munkát.
Itt elsõként a felszámolás alatt lévõ Bábolna Zrt. ingatlanaira és
vagyontárgyaira kiírt pályázatokról szavaztak a képviselõk. A bábolnai önkormányzat végül úgy
döntött, hogy pályázat formájában szintén ajánlatot tesz a Bábolna Zrt. tulajdonában lévõ ingatlanok és vagyontárgyak megvételére.
Szintén a zárt ülés keretében
szavaztak a képviselõk a Termálfürdõ Projektben dolgozó ingatlanfejlesztõ cég megkeresésérõl.

– Mindig idõben jelezze irányváltoztatási szándékát. A kézjelzés legyen egyértelmû, mások által pontosan, jól észlelhetõ.
– Ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehajtani, inkább álljon meg, és engedje el a
forgalmat.
– Kerékpársávról a jármûforgalom részére szolgáló úttestre balra bekanyarodni nem szabad. Ilyen
esetekben a kerékpárról leszállva, azt tolva kell az
úttesten áthaladni.
– Kerékpárral történõ személyszállítás esetén a
szállított gyermeket úgy kell elhelyezni a pótülésben, hogy a vezetõt ne akadályozza a vezetésben, és
korlátozott látási viszonyok esetén NE TAKARJA EL a
kerékpár lámpáit.
– Az útkeresztezõdés elõtt elhelyezett “Elsõbbségadás” és “Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtáblák ugyanúgy vonatkoznak a kerékpárosokra is.
– A gyalogjárda elsõsorban a gyalogosokért, az Õ
zavartalan közlekedésük elõsegítése érdekében
épült, így annak használata jogszabályi kötöttségeken túlmenõen toleranciát igényel mindkét közlekedõ fél (a gyalogosok, és a kerékpárosok) részérõl.
– Ahol van kiépített kerékpárút, saját biztonságának szavatolása érdekében használja azt.
Számos tiltó szabály vonatkozik a kerékpáros
közlekedõkre:
– Tilos fõútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni.
– Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
– Tilos kerékpárt más jármûvel, illetve állattal
vontatni!
– Tilos kerékpárral állatot vezetni.
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Új tanév küszöbén
Véget ért a vakáció a Bábolnai Általános Iskola tanulói és
pedagógusai számára. Augusztus utolsó napjaiban már az iskolakezdéssel járó feladatok
foglalkoztatják a szülõket, tanárokat és gyerekeket egyaránt.
Sajnos évrõl évre egyre csökkenõ gyereklétszámmal kell
szembesülnünk. A júniusban
ballagó 50 diákunk helyére 36
elsõs kisgyerek érkezik, néhány
tanulónk pedig másik iskolában
folytatja tanulmányait. 304 tanítványunk kezdi meg szeptember 1-jén a dolgos mindennapokat.
Új kollégát köszönthettünk
tantestületünkben Lányi Szilvia
tanárnõ személyében, aki biológia-technika szakos, és gyógypedagógus végzettséggel is rendelkezik.
A nyár folyamán festési, karbantartási és felújítási munkákat végeztünk. A napközi ebédlõjében komoly anyagi ráfordítással megjavíttattuk a sütõket
és új burkolatot kapott a konyha.
A 2008/2009-es tanévben is
új feladatok, tervek, elképzelések és azok megvalósításai várnak ránk. Új szolgáltatásokkal,
programokkal tanulóink magasabb szintû tudását biztosítva
szeretnénk iskolánkat a szülõk
és a gyerekek számára vonzóbbá tenni.
Szeptember 1-jétõl portaszolgálatot vezetünk be, ezáltal
védjük értékeinket, és ezzel tanulóink nyugalmát, valamint az
iskola rendjét szeretnénk biztosítani.
Az informatika oktatás terén
szeretnénk elõbbre lépni. Az

önkormányzatnak köszönhetõen számítógépekkel gyarapodott iskolánk, mellyel tárgyi feltételeink nagymértékben javultak. Korunk technikai követelményeinek megfelelve már az 5.
osztályban is bevezetjük a számítástechnika oktatását.
Ebben a tanévben két 1. osztályt indítunk. A hagyományos
elsõ osztály 18 kisdiákja izgatottan várja, hogy tanító nénijük,
Prekler Orsolya bevezesse õket
az írás, olvasás és számolás rejtelmeibe.
A másik osztályt iskolaotthonos formában mûködtetjük.
Két tanító néni – Simonné Farkas Beáta és Pillérné Fekete
Andrea – foglalkozik a gyerekekkel, mindketten tanítanak
és „napköziznek” is. A tanulók
terhelése egyenletesebb, mivel
a nap folyamán a tanítás és a
szabadidõs tevékenység váltja
egymást. Az iskolaotthon nagy
segítséget jelent azoknak a szülõknek, akik rendkívül elfoglaltak, hiszen otthon már nem kell
házi feladatot írni.
A felsõ tagozatba lépõ 5/a
osztálynak Gõgösné Rovács
Ágnes, az 5/b osztálynak
Szabóné Hornok Ildikó lett az
osztályfõnöke.
A 8. évfolyam számára ez az
év elsõsorban a pályaválasztásról szól. Nem könnyû megfelelõ
középiskolát választani.
Kicsiknek és nagyoknak egy
a cél: a lehetõ legjobban teljesíteni az adott évfolyam által támasztott követelményeket. A
feladatoknak való megfelelés
nem mindig sikerül zökkenõmentesen. A felzárkózásban kívánunk segíteni mi pedagógu-

sok, egyénre szabott képességfejlesztéssel.
Reményeink szerint ezt fogja segíteni az új törvényi szabályozás a szakrendszerû oktatás
mellett a nem szakrendszerû
oktatás bevezetése az 5. évfolyamon. A nem szakrendszerû
oktatásban nem az új ismeret
átadására, hanem a készségek,
képességek fejlesztésére helyezõdik a hangsúly. Az 5. évfolya-

Miért?
Tûrhetetlen, aggasztó, kritikán aluli, borzasztó. De hány és
hányféle jelzõt hallunk jóérzésû
bábolnaiaktól egy-egy hétvégét
követõen. Csínytevés? Randalírozás? Szándékos károkozás?
Az biztos, hogy nem a véletlen
mûve, amit képeinken láthatnak, melyek egy-egy hétvégi
„sáskajárás” következményei
augusztus hónapból. De készülhettek volna bármelyik hétfõ
reggel, amikor a munkába
igyekvõk kitört, árokba dobott
jelzõtáblákkal, szétzúzott szemétgyûjtõkkel, összetört köztéri padokkal, esetleg megrongált
buszmegállókkal találkozhatnak, és szörnyülködnek. Aztán
találgatják, kik is lehetnek a tettesek.
- Talán idegenek? Nem valószínû.

mon hét órát használunk fel erre a célra matematikából, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvbõl, technikából és
rajzból.
Tanítványainknak
sikeres
tanévet és jó tanulást kívánok.
Szüleiknek pedig kitartást és türelmet.
Peresztegi Gáborné
igazgató
- Helybéliek? Nagyon valószínû.
- Akkor miért? Senki nem érti.
- Nincsenek szemtanúk? Talán félnek.
- A rendõrség, polgárõrség
miért nem tesz semmit, hiszen
évek óta létezõ probléma ez?
Õket könnyen kijátsszák a technika világában.
És még számtalan kérdés
merülhet fel az értelmetlen rongálásokkal kapcsolatban, de talán a legfontosabb: miért? Miért rondít bele valaki a saját
fészkébe? Vagy a köz érdeke, a
közös értékek nem számítanak?
A választ nem ismerjük, jómagam is csupán kérdésekkel vagyok tele, és bosszúsággal.
Hantos Péter

Augusztus 8-án az éjszakai órákban
Bábolnán a Wesselényi utcában két
szelektív hulladékgyûjtõ edényt - papír
és üveg konténer – gyújtottak fel. A
konténerek teljesen elégtek. A szelektív
hulladékgyûjtõk a Kommunális Szolgáltató Kft. tulajdonában voltak.

Két egykori pad a kereskedõ udvarból.
Az egyiken hagytak még ülõfelületet, a
másikon csupán egy lécet. „Szép munka, bátor tett volt.”

Két fa a kereskedõ udvarból. Már csak
múlt idõben beszélhetünk róluk.
Egyébként élõlények voltak. Legközelebb gumifákat kell ültetni.

Helyszín ugyancsak a kereskedõ udvar. Két deci tisztán, vagy kólával meghozza a bátorságot, erõt. De mit vétett
az épület?
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Szolnoki Strand party
Az Idõsek Klubja tagjainak
nem sok ideje maradt pihenni a
hidaskürti kirándulás után. Augusztus 2-án és 3-án Szolnokra
utaztak az úgynevezett Strand
party-ra. „A programot ezelõtt
nyolc évvel találtuk ki. Már az
elsõ találkozón ezren voltak.” –
mesélte Bozsóné Fazekas Rozália fõszervezõ - „Az idei évben
úgy gondoltuk, hogy kinõtte
magát a rendezvény és hat kategóriában versenyt hirdettünk,
melyek: szavalat, szóló ének,
kórus, próza, tánc és szórakoz-

tató mûsor. Az ország minden
részérõl és külföldrõl is érkeztek résztvevõk.” Márkusné Major Ida kérdésünkre elmondta,
hogy a bábolnaiak „második alkalommal voltak Szolnokon.
Tánc és kórus kategóriában indultak. Nagyon jól érezték magukat, remek volt az idõ, így aki
akart még fürödhetett is.”
Konczné Sárikát, a csoportok
felkészítõjét is megkérdeztük a
programról: „Elsõ nap a tánccsoport két koreográfiát mutatott be. Az egyik a „Daru ma-

dár”, mely alföldi táncokból áll,
míg a másik a „Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország” címû formációs tánc. Második
nap az énekkar alföldi népdalokat adott elõ.” A visszajelzések
szerint nyugdíjasaink igen nagy
sikert arattak a közönség körében. Sorban kapták a gratulációkat és az elismerõ szavakat.
Ezután Sárikát mûhelytitkokról faggattuk: „Még fiatal
asszony koromban táncoltam
és tanítottam tánccsoportot a
lakóhelyünkön, onnan merítettem motívumokat. Ezen kívül a
televízióban a néptánc mûsorokat és a Cseperedõket is min-

dig megnézem. Innen is szoktam „lopni” egy-két motívumot. A nyugdíjasok nagyon lelkesek. Gyakorolnak, ismételnek, hogy jó legyen. A kórusnak népdalos könyveimbõl válogatok dallamokat. Az ország
egész területérõl vannak gyûjtemények, mindig ügyelek arra, hogy egy összeállítás egy vidékrõl származó dalokból álljon.” Beszélgetésünk végén
megtudtuk, hogy a Vadvirág
csoport két új produkcióval készül a Kukorica Fesztiválra.
Hogy mik lesznek ezek? Az
maradjon meglepetés.
T.S.

A CSIPKE ÜNNEPE ,,SZÁZSZORSZÉP’’ rendezvénysorozat
A Mátray-Ház Kft. immár hetedik alakalommal rendezte meg augusztus utolsó hétvégéjén azt a nagyszabású csipkeünnepet, melyet 1994-ben a “Mátray-ház lakói” indítottak
útjára “Aranycsipke díj” elnevezéssel, és kétévente tartottak, illetve adták át az arra kiérdemesült csipkekészítõknek. Az idõk folyamán az érdeklõdés oly mértékben nõtt e nem
mindennapi mûvészeti ág iránt, hogy a csipkeünnepet már évente rendezik, az “Aranycsipke díjakat” pedig továbbra is kétévente
ítélik oda a csipke honi mûvészeinek. Idõközben a csipkerendezvények kiegészültek más
mûvészeti ágak képviselõinek bemutatkozásával is. Elmúlt évben Mandur Lászlónak, az országgyûlés aldelnökének fotókiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk, idén pedig
Szarka Fedor Guido ifjú grafikusmûvész szürrealist alkotásai kerültek a sok-sok csipkével
díszített ruhaköltemény közé.
A szervezõk ezúttal kétezer meghívót küldtek ki, melybõl ezerkettõszázat Bábolnán postáztak. Hazánk különbözõ tájairól mintegy

hatvan csipkekészítõ érkezett a hagyományos
rendezvényre. Az augusztus 30-i ünnepélyes
megnyitót dr. Mátray Árpád vezette fel, majd
dr. Horváth Klára polgármester beszédét hallgathatták az egybegyûltek, aki kezdetektõl
fogva egyben a rendezvény védnöke is. A fõvédnöki tisztet ez alkalommal Hiller István
oktatási és kulturális miniszter vállalta – õ hivatalos elfoglaltságai miatt személyesen nem
tudott megjelenni. Ezt követõen Mátray
Magdolna, a népmûvészet mestere konferálta
azt a divatbemutatót, mely tulajdonképpen a
szombati program gerincét adta. Csipkével díszített ruhakölteményekben gyönyörködhettek a résztvevõk, melyeket Révész Márta csipkekészítõ, népi iparmûvész, valamint Takács
Zsuzsánna, viseletkészítõ, népi iparmûvész
munkáiból válogattak. Mátray Magdolna természetesen bemutatta Szarka Fedor Guido
grafikusmûvészt is, nem is oly rég Bábolnán
koptatta az iskolapadot.
A bábolnai csipkeünnepet színesítették a
Cseperedõk néptánccsoport növendékei, a
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Kenderke mûvészeti iskola moderntánc fakultációja Tatáról, a Tiamo moderntánc csoport
Bábolnáról, valamint a szintén tatai Bogláros
énekegyüttes.
Augusztus 30-án és 31-én a csipkemûvészet iránt érdeklõdõk a reneszánsz kor divatjáról, textilkultúrájáról, csipke és hímzés mintáiról szóló munkabemutatókon, elõadásokon
vehettek részt, miközben neves oktatóktól lehetett újabb és újabb ismereteket szerezni e
páratlan mûvészet rejtelmeibõl.
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Egészségügyi dolgozóink köszöntése
Július 8-án az Ötösfogat étteremben köszöntötte városunk
egészségügyi dolgozóit Önkormányzatunk. Dr. Horváth Klára
polgármester köszöntõjében elmondta, hogy Semmelweis nap
alkalmából szeretnék köszönetet mondani azért az áldozatos
munkáért, amit a településen
végeznek. Tisztelet övezi az
alapellátó- és járóbeteg szakellátó orvosokat, asszisztenseket,
védõnõket, gyógyszertári- és
technikai dolgozókat, különösen ebben az évben, amikor a
politika viharai is erõteljesen
megtépázták az egészségügyet,
és mindannyiunk lelkiállapotát.
Mindennek ellenére a Bábolnai
Önkormányzat próbál megtenni mindent annak érdekében,
hogy az egészségügyi ellátásaink megfelelõek legyenek és a
település lakosai számára minél
magasabb színvonalat tudjanak
biztosítani.
Ezután dr. Nagy Lehel Csaba,
a Kardirex Egészségügyi Központ igazgató fõorvosa köszöntötte a jelenlevõket, majd Semmelweis Ignácról mondott néhány gondolatot: „1818. július
1-jén született. Õ az egyik legis-

mertebb magyar orvos. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy halhatatlan emberrõl van szó, hiszen
ahogy az idézet is mondja: „Addig él az ember, amíg emlékeznek rá.” Életútja mit is üzenhet
nekünk ebben a mai rohanó világban? Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy szerényen élve,
az élet apró örömeit, dolgait is
felismerve küzdeni magunkért,
családunkért, az elesett, beteg
emberekért.”
Ezen gondolatokat követõen
ismét polgármesterünk kapott
szót, akitõl megtudhatták a jelenlevõk, hogy „az önkormányzat beadta pályázatát az egészségügyi központ teljes körû felújítására, több mint 100 millió
forintos költségvetéssel. Nagyon sok pályázó van a régióban, de mindent megteszünk
azért, hogy jövõre már esetleg
azt mondhassuk, hogy sokkal
jobb körülmények között dolgoznak az egészségügyi központ
dolgozói.”
Az est további részében egyegy szál virágot adtak át a jelenlévõknek, majd kellemes hangulatban fogyasztották el az ízletes vacsorát.
T. S.

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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Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (IV. rész)
ÚJRA EGYÜTT
A KÖZÖS TANÁCSBAN
Köztudomású, hogy a hetvenes évek idõszakában mind a társadalmi, mind a politikai és gazdasági szervek jelentõs átszervezésére került sor. A nagy egységek létrehozása volt a cél. Ugyanis azt gondolták az akkori illetékesek, hogy a hatékonyabb munka a nagyobb egységeknél jobbanérvényre
jut. Így került sor az állami, illetve a tanácsi
szervek, majd az oktatási és egészségügyi
szervek átszervezésére is. Nálunk Bábolnán
az elsõ ilyen lépésre 1975. január 3-án került sor, amikor is hosszabb elõkészítés
után létrejött Bábolna-Bana községek közös tanácsa Bábolna székhellyel. A történelem érdekessége, talán fintora is, hogy amíg
korábban évszázadokon keresztül Bábolna
tartozott Banához, addig most megváltozott, megfordult a sorrend. Persze meg kell
mondani, hogy ez nem ment ilyen egyszerûen. Nem is mehetett. Érdekek, tények és elképzelések ütköztek. A felsõbb szervek sem
egyformán látták a dolgokat. Joggal!
Ugyanis Banán a jó tanácsi munka feltétele
adott volt. Nagyszerû községháza, jól képzett tanácselnök, jól mûködõ tanácsi apparátus és tanácstagság volt. Bábolnán mindez hiányzott. Nem volt tanácsháza, a meglévõ elnök nyugdíj elõtt állt, a tanácsi munka
is hagyott kívánnivalót maga után. Azonban
volt egy döntõ tényezõ. Ez pedig a Bábolnai
Állami Gazdaság volt. Nem sokkal koráb-

ban a gazdaság új vezetést, talán azt is lehetne mondani, hogy új vezetõt kapott. Ez
a Pécsrõl idekerült fiatalember – akit úgy
hívtak hogy Burgert Róbert – hihetetlen
dolgokat mûvelt. A mezõgazdasági termelést szinte forradalmasította. A korábban
veszteséges gazdaságból nyereséges üzemet
szervezett. A munkahelyek sokasága – lehet mondani, hogy százai – teremtõdtek
meg. Az ,,Iparszerû baromfihús és tojástermelési’’ rendszer, majd az iparszerû sertéstermelési rendszer és késõbb a kukoricatermelési rendszer adott lehetõséget arra,
hogy a helyi munkaerõ tartalékokon kívül
más községek munkaerõ tartalékát is tudták foglalkoztatni. Pl. Banáról több, mint
300 ember járt Bábolnára, de ezt elmondhatjuk a többi szomszédos községrõl is.
Nem csoda, hogy a tárkányi tanács örömmel csatlakozott Bábolna-Bana közös tanácshoz 1977 április 10-én. Csak megjegyezzük, hogy Tárkány csatlakozására a 3
községnek több, mint 7000 fõ lakosa lett. A
tanácstagság 77 tagúvá fejlõdött, ebben Bábolna 25, Bana 21 és Tárkány 31 fõ tanácstagot adott. A korábban említett vita eredményeként a gazdaság ragaszkodott ahhoz,
hogy a közös tanács elnöke és VB-titkára
bábolnai legyen, a banai és tárkányi társközségekben egy-egy elnökhelyettes és egy
adminisztrátor látta el a feladatokat.
A Bábolnai Állami Gazdaság termelési
sikerei kedvezõ hatással voltak az itt élõ la-

kosság helyzetére. Jó munkaalkalmakat és
kereseti lehetõséget biztosított nemcsak a
férfiaknak, hanem az asszonyok sõt a lányok számára is. Az üzem az egyéb szociális kérdéseket, köztük a lakáskérdést is újszerûen próbálta megoldani. Az elhasználódott állami cselédlakásokra nem akart
pénzt költeni, helyette arra ösztönözte a lakókat, hogy építsenek új, saját házat. Az ehhez szükséges házhelyeket a felsõbb szervekkel vívott kemény harc után a saját területébõl a helyi tanácson keresztül biztosította. A lakosok pedig akartak építkezni!
Miért ne akartak volna, amikor óriási kedvezmények voltak. A házhelyek ára négyzetméterenként 6 Ft volt, kedvezményes
házépítési kölcsön 100.000 Ft., bontási
anyag, kavics, homok, fuvar szinte fillérekért. Szinte hihetetlen házépítési program
indult el. Döntõ szerepet játszott a társadalmi munka. Az építeni szándékozók öszszeálltak 12-15 fõs brigádokba. Ezek a brigádok egy-egy szakember irányításával, a
lábazatot, a falazást is el tudták végezni.
Minden szabadidõ, minden vasárnap a házhelyeken telt el. A saját házakon kívül
egyéb közmûvek is épültek társadalmi
munkával. A 16-os lakótelep 4 utcájának a
vízvezeték hálózata is így épült. Nem csoda,
hogy közel két évtized alatt a település 24
utcával bõvült.
Folytatjuk.
Szakács Ferenc

Természetesen... anyatejjel!
Ölelve táplálni – ilyen életképet ritkán lehet látni, de akik találkoznak vele, többnyire elfordítják a fejüket. Vannak, akik zavarba jönnek, mások meghatódnak. A vonaton, parkban szoptató anya látványa átsuhantat valamit az emberben. Egy olyan
érzést, amelybe sok minden beletartozik, kezdve a szeretettõl
az egymáshoz tartozásig.
Néhány évtizeddel ezelõtt még nem tartozott a szokatlanság
kategóriájába a gyermeket szoptató anya látványa. Aztán változtak az idõk és vele a normák. Egyszer csak nem lett divat
szoptatni, sõt! Hiába akadt néhány megszállott szakember, aki

váltig hajtogatta az anyatej pótolhatatlanságát, a csecsemõk
látványos gyarapodását garantáló tápszerek foglalták el az
anyatej helyét. Egészen addig, amíg támadtak új szelek, s újra
felfedezték az anyatejet. Napjainkban azt javasoljuk, hogy a
csecsemõk legalább 4 hónapos korukig ne kapjanak más táplálékot.
Így gondolták azok az édesanyák is, akiket 2008. augusztus
6-án 17 órára hívtunk meg gyermekeikkel az anyatej világnapja
alkalmából 15. alkalommal rendezett ünnepségünkre a gyermekrendelõ várótermébe. Néhány apuka és testvér is elkísérte
a meghívottakat a jó hangulatban zajló rendezvényre. Hérics
Józsefné, védõnõ köszöntõje után a Cseperedõk néptánccsoport óvodás csoportja egy kis mûsorral kedveskedett a meghívottaknak.
Ezután az édesanyákat és gyermekeiket ajándékkal köszöntöttük. TOTÓ kitöltésére is sor került, természetesen az anyatej és szoptatás témában.
Végezetül egy kis vendéglátásra invitáltuk a meghívottakat.
Amíg a szülõk kötetlenül beszélgettek, az apróságok is jól érezték magukat, barátkoztak egymással.
Köszönjük támogatóink segítségét: Polgármesteri Hivatal,
Ambiente Stúdió Bt, REÁL élelmiszer, 139 sz. bolt,
McDonalds Bábolna, Fõnix virágbolt, Nagy Károly, Kiss András, Trescsik Hanna, Szakál Bernadett, Pál és Horváth Bt.,
Mária Patika Bábolna.
Kuti Erika
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

HAJNAL ANNA
E havi rovatomban talán az olvasóközönség által kevésbé
ismert íróról és költõrõl, Hajnal Annáról osztok meg Önökkel
néhány gondolatot. Az írás aktualitását az adja, hogy szeptember 6-án lesz 31 éve, hogy befejezte földi pályafutását.
Hajnal Anna (Gyepüfüzes, 1907. febr. 1. –
Bp., 1977. szept. 6.): költõ, József Attila-díjas
(1966). Gyepüfüzesen és Pinkafõn járt iskolába.
Szombathelyen tett polgári iskolai vizsgát. 1926ban családjával Bp.-re költözött, magántanításból
élt, angol nyelvórákat adott. A harmincas évek elejétõl jelentek meg versei a Pásztortûz és az Álláspont c. folyóiratokban, a Nyugat 1933 decemberében közölte elõször verseit. Elsõ verseskötetét, Ébredj fel bennem álom (1935) a felfokozott expreszszivitású versformálás, a kendõzetlen önvallomás
jellemzi. Gyakoriak költeményeiben az antik mintákra utaló, idillikus-bukolikus képek. Himnuszok
és énekek c. kötetének (1938) versépítésére Horatius és fõleg Berzsenyi Dániel öröksége jellemzõ.
Mesterének Babits Mihályt tartotta. Egyik szerkesztõje volt Trencsényi-Waldapfel Imrével a rövid
életû Argonauták (1937–38) c. folyóiratnak. Létrehozta a Tóth Árpád Társaságot, amelynek tagjai,
írók, költõk, kritikusok az õ lakásán tartották felolvasásaikat, vitáikat. 1937-ben feleségül ment Keszi
Imréhez. A II. világháború idején írt antifasiszta
verseinek egy része 1944-ben elpusztult. 1946-ban
közreadta Összegyûjtött verseit. Baumgarten jutalomban részesült (1947). Az Országos Könyvhivatalnál lektori állást vállalt 1949-ben. Átmeneti válság után 1952-ben jelent meg az Óriások százada c.
kötete. Líráját szüntelenül gyarapította mítoszteremtõ képzelete, természetszemlélete, majd utolsó
köteteiben szembenézése az öregséggel, a halállal.
Hitt az élet legyõzhetetlenségében. Mûfordítói tevékenysége is jelentõs. Leginkább az angol költészetben volt otthonos, elsõsorban Breton, Blake,
Burns, Lear és Swinburne tolmácsolásaival alkotott
maradandót. Írt még gyermekverseket, gyermekeknek szóló elbeszéléseket, fordított ifjúsági irodalmat is. Életérõl Újraszületések címmel a Pályám
emlékezete c. sorozatban vallott. 1977. szeptember
6-án halt meg Budapesten.
Munkásságáról így vallanak az irodalmárok:
„Ritkaság, ha egy költõ - méghozzá kiváló költõ
- lényegében egész, hosszúnak mondható életútján
ugyanazt fejezi ki magas hõfokon: az élet, a létezés
dicséretét. Ezt „énekelte” fiatalon, fõként himnikus
hangú költeményekben, és idõs korában is, a megõrzött ódai hangot egyre gyakrabban elégikus költeményekkel váltogatva, a dicséretbe egyre több
aggodalmat, szorongást vegyítve. Orpheusz gyermeke õ: úgy tetszik, nemcsak a természetrõl ír,
mint a költõk általában, hanem maga a természet
nyilvánul meg verseiben.”
”Látása mindig egybefogja a földit és az égit, a
közelit és a távolit, boldog ámulatának talaja, oka,
tárgya a természet. Tekintete mintha õsanya tekintet volna, mintha maga a gyöngéd természet nézné
gyermekeit olyan szemmel, amely elõtt nincs nagy
és nincs kicsi, amely elõtt nagy és kicsi valami módon egybeesik. És így voltaképpen minden közelivé, otthonivá válik. Hajnal Annában semmi sincs a

20. század elidegenedésébõl, lírája csupa emberközelség. Ez a fájdalmasan boldog költészet, ez a nem
szûnõ gyermeki ámulat, ez a régóta haláltudatos
emberszeretet megajándékoz minket, olvasóit
olyasmivel is, ami napjainkban ritkán, nagyon ritkán jut osztályrészünkül: az énekhanggal, azzal a
természetes versbeszéddel, amely az igazi lírának
elvitathatatlan és talán legfõbb hatóanyaga. Mintha a költészet õsforrásától indult volna el, amikor a
gyerekkori Rába-partról elindult, és mindig is megtartotta emlékezetében, verse természetes ömlésében ennek a forrásnak õsi, vigasztaló frissességét.
Ahogy egyik korai versében mondja: „Mert aki lát,
meglátja rajtam: – ez itt az Isten kedvelt lánya.”

Hajnal Anna:

SZEPTEMBER...
Édes, édes most a nap,
bor van benn, vagy méz?
elsõ csókban nyár és õsz
kéken összenéz.
Mámoros a levegõ
lenge tánc a fény,
senki sincs ki ellenáll,
hõsebb legyek én?
S vajjon hõsebb aki sir?
jobb-e aki fáj?
melyik hüség igazabb?
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s már felel a táj gesztenyéken rõt levél
s második virág,
zsenge bimbók és avar,
bolond a világ?
Te is becsapod szivem
sulyod, bánatod?
mind ledobtad mit a sors
orvul rádrakott
s ugy perdülsz most táncosan
mint kit szél kavar,
álljak? fussak? melyik több?
honnan e zavar?
Uj virágzás és gyümölcs
vegyül itt, mohó,
kecskerágó, bodza is
mind csupa bogyó
s mire kóró lesz a zöld
csipkerózsaág
virít majd a csitkenye
kihivó virág,
gunyos, piros üzenet
mire jön a tél,
csattogó fehér fogától
senki sincs ki fél.
Hári János minden fa,
dicsekvõ legény,
messze van még tél és fagy,
hencegjen szegény.
Te is hõsködj ma szivem,
hidd a vágy, a nyár
örökké tart, jó kaland,
s mindig utra vár s feledd, feledd hogy a vég
mindig siri hó,
ahol annyi vágy után
megpihenni jó.
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TERVEZETT
PROGRAM

GUSTAIOLO

HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13. Tel.: 34/369-771 www.gustaiolo.hu
2008. SZEPTEMBER 10., SZERDA
9.00–18.00 Kiállítás nyitva tartás
10.30-kor
Ünnepélyes megnyitó
11.00–11.30 Lovasbemutató - Lovaspálya
12.00–13.30 Szántóföldi gépbemutatók - Szántóföldi bemutatótér
14.00–15.30 Gépshow - IKR Aréna
16.00–17.00 Miniszteri kerekasztal - Ménesbirtok Nagytárgyaló
19.00–22.00 Kiállítói fogadás, díjátadások - Lovarda
2008. SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
9.00–18.00 Kiállítás nyitva tartás
9.30–12.30 „Kihívások és válaszok a XXI.sz. mezõgazdaságában”
IKR szakmai konferencia - Lovarda
10.00–12.00 MTA-AMB kihelyezett ülés - Ménesbirtok Nagytárgyaló
10.00–10.30 Lovasbemutató - Lovaspálya
12.00–13.30 Szántóföldi gépbemutatók - Szántóföldi bemutatótér
14.00–15.30 Gépshow - IKR Aréna
2008. SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
9.00–18.00 Kiállítás nyitva tartás
10.00–13.00 „Farmtól az asztalig - élelmiszerbiztonság, táplálkozástudatosság”
szakmai konferencia - Színházterem
10.00–12.00 Mezõgépgyártók Fóruma - MEGOSZ-GTE Mezõgépipari Szakosztály
Ötösfogat étterem IV. terem
10.00–10.30 Lovasbemutató - Lovaspálya
12.00–13.30 Szántóföldi gépbemutatók - Szántóföldi bemutatótér
14.00–15.30 Gépshow - IKR Aréna
2008. SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
9.00–17.00 Kiállítás nyitva tartás - Vásári Forgatag
10.00–10.30 Lovasbemutató - Lovaspálya
12.00–13.30 Szántóföldi gépbemutatók - Szántóföldi bemutatótér
14.00–15.30 Gépshow - IKR Aréna

Kukoricás ételeinket
keressék a helyszínen!

Ünnepi nyitva tartás:
Szeptember 10-tõl 14-ig: 11 órától 21 óráig

Figyelem, október 16-án

Ismét torkos csütörtök
A menüsor hamarosan megtekinthetõ
a www.gustaiolo.hu weblapon,
illetve a Bábolnai Fórumban
Az alábbi kivágható kupon felmutatásával 10% kedvezményt
biztosítunk az ételárainkból.
Az akció 2008. szeptember 31-ig szól.

$

Akció! Akció!

–10%
kedvezményre jogosító kupun

Csak egyszeri
kedvezményre jogosít,
más kedvezménnyel
össze nem vonható.

A SZERVEZÕK KÜLÖN SZERETETTEL VÁRJÁK A BÁBOLNAI LAKOSOKAT.

A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA BÁBOLNAI LAKCÍMKÁRTYÁVAL INGYENES!!

VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!
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Ön tudja-e, hogy hol van a világ elsõ kocsiútja?
Július 11-én egy lovas kocsi
indult el Bõnyrõl Bábolnára,
majd másnap innen folytatta útját Kocsig. A lovas kocsin többek között ott utazott Helyei
László színmûvész is, aki a sokak által ismert Mátyás király
mesefilm-sorozatban szereplõ
„Igazságos” hangját kölcsönözte. Persze milyen szerepet kaphatott volna most mást, mint a
már tévéképernyõkön szereplõ
Mátyásét, immár nem csak a
hangjával életre keltve. És hogy
mirõl is szólt a két napos kocsitúra? Errõl Szilvássy Istvánt a
Kocsi Projekt kitalálóját és fõszervezõjét kérdeztük.
„A Kocsi Projekt végsõ célja
egy úgynevezett turistáknak
szánt lovas sztráda létrehozása
a világ elsõ kocsiútjának nyomvonalán” – kezdte a Kocsi Projekt kiötlõje. „A kocsit, vagy

más néven gyorsszekeret elõször a világon a Komárom-Esztergom megyei Kocs településen dolgozó bognárok hozták
létre. Késõbb ez a település lett
a névadója minden nyelven annak a jármûnek, amit ma is kocsinak hívunk. A kocsi egyébként nem csak abban különbözött a korabeli ökrök, bivalyok,
szamarak, vagy öszvérek által
vontatott jármûvektõl, hogy kizárólag lovak húzták, hanem
abban is, hogy a szerte Európában
használatos
currus
mobilissal szemben a kocsik
bognárok által készített jármûvek el lettek látva „lengéscsillapítóval is. A kocsi és a világ elsõ
kocsiútja pedig szorosan összefügg I. Mátyás személyével is.
Az õ uralkodása alatt alkották
meg ugyanis a kocsit, amelynek
õ maga is használója volt, még-

hozzá a világ elsõ kocsiútja Buda és Bécs között.
Maga a Kocsi Projekt egyébként 44 magyar települést érintene, amelybõl idén 8 településen, köztük Bábolnán is tartunk
úgynevezett Kocsi Ünnepet. A
rendezvénysorozat szorosan illeszkedik az idei esztendõhöz
is, hiszen Reneszánsz Év van
Magyarországon. Szeretnénk,
ha sikerülne a kocsira, mint
hungarikumra felhívni a figyelmet, másrészt GPS technikával
feltérképezni és feljegyezni azt
az útvonalat, amelyen a jövõben
remélhetõleg elindulnak majd a
lovas turizmust kedvelõk is” –
folytatja Szilvássy István.
A kocsin egyébként helyet
foglalt egy helytörténész is, nevezetesen Mészáros Árpád, aki
részletesen mutatta be a beuta-

Közterület-fenntartás
A városban sétálva vagy autóval közlekedve tapasztalhatjuk, hogy a lakóházak
udvarán gyönyörûen parkosított kert, szép
ápolt gyep van, míg a kerítésen kívüli területen sok esetben elhanyagolt fû feltöltõdött, gazos csapadékelvezetõ árok várja a
vendéget.
Bábolna Város honlapján a fórumot olvasva felvetõdött, hogy a közterület fenntartást végzõ vállalkozó alkalmazottai egyes
utcákban nem vágják le az ingatlan kerítéséig a füvet, mert állítólag az „a vállalkozó
dolga lenne”.
Szerencsére a lakók egy része rendszeresen karbantartja a lakóház kerítésén kívül
esõ közterületet is. A házak elé gyümölcsés díszfákat ültetnek, virágosítanak, gondoskodnak a csapadékelvezetõ árkok eredeti állapotban való fenntartásáról, szívükön viselik az ingatlanuk elõtti közterület

gondozását. Remélhetõleg a lakosság részérõl ez utóbbi felfogás mindinkább elterjed településünkön, ugyanis a közterületek
használatáról szóló jelenleg érvényben lévõ
rendelet értelmében az ingatlan határától
az úttest közép vonaláig tartó közterület
karbantartása az ingatlan tulajdonosának a
feladata. Ezen feladatok közé tartozik a
csapadékelvezetõ árkok rendben tartása is,
azonban több helyen a lakóházak elõtti csapadékelvezetõk önkényesen feltöltésre kerültek, sok esetben csak egy 80-as csõdarabot tettek az töltés alá. A nyílt árkok így
nem képesek elvezetni a felhõszakadások
alkalmával lezúduló vizet. Az árkok a legtöbb helyen a megépítésük óta nem lettek
kilapátolva, ezért a folyamatos „természetes” feltöltõdés következtében eredeti
funkciójukat nem látják el megfelelõen. A
lehulló falevelek, fenyõtüskék, és az esetle-
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zott útvonalat körülvevõ tájakat
és azok történetét. Szilvássy István véleménye szerint nagyon
fontos, hogy a majdan idelátogató turistákkal meg lehessen
ismertetni azt a tájat, és a településeket, amelyen végighaladnak. Ebben pedig a legnagyobb
segítséget a helytörténészek
tudják nyújtani.”
A Kocsi Projekt kiötlõje azt
is elmondta, hogy a mostani
utat úgynevezett Kocsi Ünnepek követik majd Mátyás király
kocsija címmel, amelynek keretében emléktáblát avatnak, ami
arról tanúskodik, hogy a településen áthaladt a világ elsõ kocsiútja. Bábolnán szintén lesz Kocsi Ünnep, amelyet a Kukoricafesztivál ideje alatt fognak lebonyolítani.

gesen beledobált hulladék (Csikótelepi út)
eltömíti az átereszeket, és az emberi hanyagság miatt esetleg annak az udvarát önti el az esõvíz, aki egyébként rendesen tisztántartja az árkot és az ahhoz tartozó átereszt.
Remélhetõleg mind többen felismerik,
hogy a lakóházak elõtti közterület és nyílt
árok rendben tartása mindannyiunk érdeke, a lakosság ez által hozzájárul a város
tiszta rendezett képének fenntartásához.
A közterület fenntartási munkákat a kiemelt fontosságú területeken (körforgalom, ’56-os Park, Sportcsarnok környéke) a
településgazda irányítása alatt álló dolgozók végzik.
A fennmaradó területek karbantartását
az eddigieknek megfelelõen a Communal
Contact Kft. végzi. Amennyiben a fûnyírással kapcsolatban kérdésük van, a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. készséggel áll a lakosság rendelkezésére.
Bábolnai Szolgáltató Kft.
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„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány

PÁLYÁZAT
Gyermekem részére a 2008/2009. tanévre megpályázom a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány ösztöndíját. (A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány gondozza a „200 éves
Bábolna” Alapítvány hagyatékát, annak beolvadása folytán.)
Ösztöndíjra jogosult: Bábolna Zrt. és hozzátartozó társaságok dolgozójának gyermeke.
Melléklet: Iskolalátogatási bizonyítvány (kiváló tanuló esetén: bizonyítvány másolata)
Bankszámlaszám megadása a kifizetés nélkülözhetetlen feltétele!
Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.

………………………………………
munkahely igazolása

A HATÁRIDÕ JOGVESZTÕ!

GYERMEKEM
Neve: …………………………………...................................………………………………..
Szül. hely, idõ: ......………....….....……...................................………………………………
Lakcím: …………..........……………...................................…………………………………
Iskola: ...……………………………....................................………………………………….
Évfolyam: .....…………………………....................................……………………………….
Bankszámlaszám: ....…………………....................................……………………………….
Pályázó neve: …………………………....................................……………………………....
Munkahely pontos megnevezése: ..........................................................................................
....................................................................................................................................................

………………...……………………
a pályázó aláírás
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NYUGDÍJASAINK
A Bábolna Ménesbirtok alapításának 200
éves évfordulójára létrehozott „200 éves
Bábolna” Alapítvány beolvadt a Bábolnáért Közhasznú Közalapítványba.
A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány
a korábbi alapítványtevõ szándékának
megfelelõen 2008. évben támogatásban kívánja részesíteni a Bábolna ZRt-tõl, társaságaitól, illetve jogelõdjétõl nyugdíjba vonult dolgozókat.
Kérjük jelentkezésüket a mellékelt
nyomtatvány szerint 2008. szeptember 30ig a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány
✄

Kuratóriumának (2943 Bábolna, Jókai M.
u. 12.) megküldeni szíveskedjenek. Hiánypótlásra lehetõség nincs! Bankszámlaszám
és a nyugdíjat igazoló bizonylat megadása
a kifizetés nélkülözhetetlen feltétele! A határidõ jogvesztõ!
dr. Jankó Miklós
Kuratórium elnöke
Mellékletek: NYUGDÍJSZELVÉNY,
vagy NYUGDÍJAT IGAZOLÓ BIZONYLAT (bankszámlakivonat, vagy pénzintézeti igazolás), BANKSZÁMLASZÁM
✄

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott jelentkezem a Bábolnáért Közhasznú Közalapítványtól
a 2008. évi nyugdíjas szociális támogatásra.
Név:………………………......……...................................................................................................................
Lakcím: …………………….........................................................................………………………………….
Nyugdíj havi összege: ……………...................................................................................……………………
Folyósítási törzsszám: ….......................................................… Nyugdíjba vonulás éve: …......................…
Nyugdíjba vonulás elõtti utolsó munkahely: ………......................................................................................
Születési hely, idõ: ……………............................................................…………….....………….......………
Személyi ig. szám: …………....................................................................................................……………….
Adóazonosító szám: ……………..............................................................................................………………
Bankszámlaszám: ……………..........................................................................................................................

Dátum: ………………………………………………………

................................................................
aláírás
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Bábolnai lovastáborok
Idén kétszer, június elején
és július végén rendezett lovas
tábort 7 és 14 év közötti gyerekeknek a Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola. Természetesen a táboroztatás nem titkolt célja az, hogy
népszerûsítsék az intézményt,
és a tehetséges gyerekeket
megpróbálják az itteni lovas
képzésbe visszacsábítani.
Mint tudjuk, a PettkóSzandtner Tibor Szakiskola
jelenleg talán az ország legjobb lovas szakközépiskolája.
A magas színvonal megmutat-

kozik a nyári lovastáborok alkalmával is. A gyerekek itt
Bábolnán naponta kétszer lovagolhatnak, ami nem szokványos az ilyen és ehhez hasonló
táborokban. Persze a lovagláson túl még azért akad program egy ilyen tábor során. Itt
Bábolnán a gyerekek például
a helyi arborétumban versenyeztek egymással különbözõ
játékos vetélkedõk során, egy
másik napon pedig lovaskocsin látogattak el Ölbõre,
hogy megismerkedjenek az
ottani ménes lovaival is.

Haltelepítés az Ölbõi-tavon
Városunk horgász egyesülete július 22-én ismét halakat telepített az Ölbõi tóba. Balogh István, egyesületi elnök kérdésünkre elmondta, hogy „évente négyszer szoktunk halat telepíteni. Idén ez
volt a harmadik, s az õsz folyamán még egyszer szándékozunk ezt
megtenni. Korábban afrikai harcsát, most pedig 21 q pontyot hoztak. Évek óta Császárról rendeljük a halakat, mivel nagyon szép állományuk van. … A telepítés után megjött a kánikula, ilyenkor a
halak is lustábbak, nem esznek, hanem fent, a víz tetején pipálnak,
oxigént keresnek. Ám aki hajnalban, vagy a szombat éjszakai horgászaton kimegy, az megfogja a halat most is.” Ezután a tó forgalmáról, a horgászok fegyelmérõl kérdeztük az elnök urat. Megtudtuk, hogy „az ország minden részérõl jönnek Ölbõre. Nagyon sok
napi jegyet eladtunk, ezért is tudunk évente négyszer halat telepíteni. Az idén nem volt fegyelmi vétség az egyesületi tagságnál,
mindenki betartja a szabályokat. Külsõsök vannak, akik megpróbálnak „feketén” horgászni, de van tíz õrünk, akik rendszeresen
járják a tópartot, s elejét veszik ezeknek a dolgoknak.”
T. S.
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Nyári tábor Esztergomban
Az iskolai tanév befejeztével a tanulóifjúság nagy része a nyárra készül. Napjainkban olyan sokféle számukra a kínálat,
hogy választani nem könnyû hová, merre
menjenek és mindezt mennyi pénzért.
Évek óta szervezünk az érdeklõdõ gyerekek számára nyári tábort, ahol csak bábolnaiak vannak együtt, és így ez jó alkalom arra is, hogy a közösség formálódjon,
alakuljon.
Az üdülésen, szórakozáson kívül
igyekszünk kulturális, történelmi, irodalmi, honismereti, túrázós programokat
beépíteni a szûk egy hét eseményei közé.
Az elmúlt évek során tucatnyi táborozást
szerveztünk és most már elmondhatjuk,
hogy ez idõ alatt sok-sok bábolnai fiatallal töltöttünk mozgalmas és emlékezetes
napokat Magyarország különbözõ tájain,
sõt határainkon túl Szlovákiában, ill.
Ausztriában is megfordultunk.
Az idei nyáron július elsõ hetében voltunk Esztergomban, szállásunk a belvárosban volt a Szent Erzsébet Középiskola kollégiumában. A helyszínek kiválasztásában az a szempont vezérel általában,
hogy szállásunk kulturált környezetben
legyen, ahonnan elérhetõ többféle látnivaló, kirándulóhely, mozi, múzeum vagy
étterem, hogy minél több módon kapcsolódhassunk be az adott hely mindennapi
életébe. Tavaly Eger belvárosában laktunk a sétáló utcában, most Esztergomban pedig a várra nyílt kilátás az ablakainkból. A történelmi hangulatot még fokozta, hogy Mátyás hadseregérõl és a középkori Esztergomról néztünk kiállítást a
velünk éppen szemben lévõ Balassa Múzeumban. De kipróbáltuk két alkalommal a szintén velünk szemben található
étterem, a Padlizsán étterem ebédjét is.
A reggelit és a vacsorát a kollégiumban
oldottuk meg, de az élményfürdõben töltött nap folyamán a fürdõ éttermében, a
visegrádi kirándulás során pedig a Fellegvár tõszomszédságában volt az ebéd. Fõ a
változatosság!
Az élményfürdõ valóban egy élmény,
nyári kirándulás alkalmával szinte kihagyhatatlan. Csúszdák, kényeztetõ pezsgõfürdõ, vízáramlat, vízsugarak többféle
medence gondoskodik a vendégek kényelmérõl. Igencsak elfáradtunk, de anynyira nem, hogy elmenjünk még este moziba, sõt két este is megtettük ezt, mivel
kihagyhatatlanul jó filmeket láttunk.
Esztergom bõvelkedik látnivalókban;
éppen kifogtuk az egyedülálló Munkácsy
Mihály kiállítást, ahol a festõ képeit több

helyrõl is egybegyûjtötték, lehet, hogy
ennyi képet egy helyen életünkben sem
látunk a legnagyobbnak tartott magyar
festõtõl. A szervezõk lehetõvé tették kis
fejtörõ feladatlap megoldását csoportokban Munkácsyval kapcsolatos kérdésekkel. Volt egy másik feladat is: Esztergom
különbözõ helyszíneit kellett felkeresni
kisebb csapatokban térképpel a kezünkben, és kérdésekre válaszolni. A jó kis városismereti játékot helyi rendezvényszervezõ segítségével oldottuk meg.
Az Esztergomi Bazilika uralja a várost
és környékét, ennek megtekintését sem
hagyhattuk ki. Láttuk a kincstárat, az
egyiptomi templomokra emlékeztetõ altemplomot és a kupolába is felmásztunk
kisebb tériszonnyal küzdve. A kilátás viszont mindenért kárpótolt!
Az említett visegrádi kirándulás sokaknak a nyári bob pálya miatt volt felejthetetlen, ahol sokszor csúsztunk le a több
száz méteres távon. De aki régen járt a
Mátyás palotában az bizonyára meglepõdik, hogy mennyit alakult és az itáliai reneszánszt visszaidézõ szökõkutas udvara
nagyon hangulatos. Mivel kevés volt a visegrádi látnivalókra egyetlen nap a Fellegvárhoz kisbuszokkal mentünk fel, de
hogy a sport, túra se hiányozzon, erdei
gyalogtúrával ereszkedtünk le a Dunapartra. A sportra visszatérve e túrán és
az uszodán kívül még Esztergomban az
Erzsébet parkban nyílt lehetõségünk foci, futkározás és elrejtett papírcédulák
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keresése révén. Mire szolgáltak a cédulák? A rajta szereplõ szavak segítségével
színdarabot állítottak össze a kis csapatok, melyet aztán az utolsó estén nagy lelkesen be is mutattunk.
Az esztergomi helyszín kínálta a lehetõséget, hogy a Mária Valéria hídon átlátogassunk Szlovákiába is, amit most már
útlevél nélkül megtehettünk. Városnézõ
kisvonat vitt át Párkányba, ahol egy fagylaltkóstolást ejtettünk meg a sétáló utcában és kicsit betekinthettünk a szlovákiai
város üzleteibe, parkjaiba. Gyalog sétáltunk át a folyó felett Magyarországra.
A befizetett részvételi díj aligha fedezte volna a fent említett összes programot,
ezért segítséget kértünk és kaptunk az Iskolánkért és a Bábolnáért Alapítványoktól, kisbuszt a csomagok szállításához a
Polgármesteri Hivataltól, valamint a gyerekek szülei hoztak-vittek Komáromba a
vonathoz. Egyébként mindenhol tömegközlekedési eszközökkel utaztunk. A táborozást ebben az évben is Veresné
Szkocsek Mária , Benis Piroska és Veres
Zoltán szervezte. A gyerekek zöme szerencsére látta igyekezetünket és jól fogadta kéréseinket, igyekezett nekünk is
élményszerûvé tenni ezt a hetet. Így mi is
szívesen vállalkozunk arra, hogy esetleg a
késõbbiekben is nyári tábort szervezzünk
az erre fogékony, vállalkozó szellemû, értelmes kikapcsolódást kedvelõ fiatalok
számára.
Veres Zoltán
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Hidaskürti kirándulás
Július 24-én az Idõsek
Klubja tagjai Hidaskürtre látogattak a helyi klub meghívásának eleget téve. A kapcsolat
igen régen alakult ki.
Klabuzai Endréné, a testvérvárosi szervezet vezetõje így
emlékszik vissza: „a klub
1996-ban alakult. Minden hétfõn jövünk össze, van úgy,
hogy harmincan. A régi polgármester úr, Rózsár Tibor
egy alkalommal lejött közénk
és megkérdezte, hogy mit
szólnánk hozzá, ha a bábolnai
Idõsek Klubjával kapcsolatba
lépnénk. Örömmel beleegyeztünk, és az õ segítségével
megkötöttük a barátságot.”
„Vannak olyanok, akik már
nagyon várják ezt a találkozót.
Harmincból húsz embernek
biztosan van olyan kapcsolata,
akik rendszeresen találkoznak.” – tudtuk meg Márkusné
Major Idától, a bábolnai klub
vezetõjétõl. A finom reggelit
és üdítõt követõen, a borongós idõjárás ellenére, nagy lelkesedéssel indultak útnak a

két település idõsebb lakosai
az egész napos programnak.
Berkesné Szûcs Ágnes, a Bábolnai Szociális Gondozási
Központ vezetõje a következõképpen foglalta össze a nap
eseményeit: „elmentünk a
malonyai arborétumba, ami
csodaszép volt. Ezután elbuszoztunk Nyitrára, ahol kisvonatos városnézés volt, ami nagyon jó volt a nyugdíjasoknak,
hiszen addigra eléggé elfárad-

tak és így kényelmes körülmények között tudták megnézni
a várat és a várost. Ezután
visszamentünk Hidaskürtre,
ahova mindenki fáradtan,
éhesen érkezett. Nagyon finom vacsorával, jó zenével
vártak bennünket.” A bábolnaiak többször indultak volna
haza, ám a tánc, a jókedv, a
még el nem dalolt énekek
visszatartották õket. Mintha
nem is egy egész napos kirán-
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dulás utáni estén lettünk volna. Többen, a vacsorát követõen, szinte folyamatosan táncoltak. Galambos Gábor, a
hidaskürti képviselõ testület
tagja „csak” ennyit mondott:
„A nyugdíjasok összejövetele
és példamutató viselkedése
például szolgálhat minden fiatal számára, mert nagyon nagy
közöttük a megbecsülés, a
szeretet és ami a leglényegesebb, a megértés.”
T.S.
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2. sz. melléklet

,,Bábolna Shagya" Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

2007. évi egyszerûsített éves beszámolójának
eredménykimutatása
Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy a ,,Bábolna Shagya" Közhasznú
Alapítvány 2008. május 22-én tartotta kuratóriumi ülését, melyen a
tagok (2. napirendi pont) elfogadták a 2007. évi Közhasznúsági jelentést mellékletével (éves beszámoló) együtt, amelyet a következõkben
közzé tesz:

Közhasznúsági jelentés
a ,,Bábolna Shagya’’ Közhasznú Alapítvány
2007. évi munkájáról
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelõsségû Tárasaság attól a céltól vezérelve, hogy az ifjúság lovasképzésére, a nemzeti lovashagyományok õrzésére,
ápolására, a nemzetközi hírû magyar lótenyésztésnek a jövõ nemzedéke számára való megõrzésére, a Ptk. 74/a-74/f. paragrafusaira figyelemmel jogi személyként mûködõ közhasznú Alapítványt hozott létre, amely a ,,Bábolna Shagya"
Közhasznú Alapítvány (2943 Bábolna, Mészáros u. 1.).
Az Alapítvány a közhasznúsági tv. 26. § c) pontjában meghatározott alábbi
tevékenységeket végzi - mint közhasznú tevékenységet:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
A megyei bíróság 2001. október 17-én megállapította, hogy az alapítvány az
1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 4., és 6. pontjában foglalt tevékenységet végzi,
amely tevékenységek közhasznú tevékenységnek minõsülnek. Az alapító okirat
tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeket az 1997. évi CLVI. törvény a
közhasznú szervezetek részére kötelezõen elõír, ezért a 22. § (3) bekezdés
értelmében a megyei bíróság végzése szerint az alapítvány jogállása:
Közhasznú szervezet
Melléklet: Mérleg (1. számú)
Eredménykimutatás (2. számú)
Költségvetési támogatások és felhasználása (3. számú)
Vagyon felhasználása (4. számú)
Bábolna, 2008. május 22.
dr. Horváth Klára
elnök

A. Összes közhasznú tevékenység bevételei83.961
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás83.179
e) továbbutalási céllal kapott
83.089
f) egyéb támogatás
2. Pályázati úton elnyert támogatás
638
4. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel

E

Ft
Ft
E
Ft
90 E Ft
E
Ft
144 E Ft
83.961 E Ft
E

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai88.697 E Ft
1. Anyagjellegû ráfordítások
1.623 E Ft
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
3.817 E Ft
4. Egyéb ráfordítás
83.024 E Ft
- ebbõl továbbutalt támogatás82.414 E Ft
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
F. Összes ráfordítás

233 E Ft
88.697 E Ft

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

-4.436 E Ft

3. sz. melléklet

,,Bábolna Shagya" Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

2007. évi költségvetési támogatások és felhasználása
Befolyt támogatások:
Költségvetési támogatások:
- Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi
Igazgatósága által folyósított normatív támogatás:
Pályázati támogatások:
- Nemzeti Civil Alapprogram mûködési célú pály. 2007.
- Oktatási Minisztérium könyvvizsgálói díj támogatása

83.089 E Ft
518 E Ft
120 E Ft

Egyéb támogatások:
- Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
40 E Ft
- Babilon Média Ügynökség támogatása
50 E Ft
Költségvetési támogatások felhasználása:
- A 2007. év folyamán a Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium
és Szakiskola részére továbbutalt támogatás:
82.414 E Ft
- Könyvvizsgálói díj (Martonné Bõsze Zsuzsa)
100 E Ft

1. sz. melléklet

,,Bábolna Shagya" Közhasznú Alapítvány

4. sz. melléklet

2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

,,Bábolna Shagya" Közhasznú Alapítvány

2007. évi egyszerûsített éves beszámolójának mérlege
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen:
Saját tõke
I. Induló tõke/Jegyzett tõke
II. Tõkeváltozás/Eredmény
V. Tárgyévi eredmény
Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

42.323 E Ft
79 E Ft
42.244 E Ft
3.612 E Ft
19 E Ft
3.593 E Ft
45.935 E Ft
45.494 E Ft
300 E Ft
49.930 E Ft
- 4.736 E Ft
441 E Ft
441 E Ft

Források (Passzívák) összesen

45.935 E Ft

2943 Bábolna, Mészáros u. 1.

2007. évben a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Befektetett eszközök nyitó értéke
Elszámolt értékcsökkenés
Befektetett eszközök záró értéke

2007. 01. 01.
2007. 12. 31.

Érték
46.140 E Ft
3.804 E Ft
46.140 E Ft

A Bábolna Shagya Közhasznú Alapítványnak a 2007. évben cél szerinti juttatása
(vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás) nem volt.
Az Alapítvány központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl támogatást a 2007. év során
nem kapott.
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Augusztus - Kisasszony hava
Augusztus a nyár utolsó hónapja. Néhány jeles dátum azért
ebben a hónapban is akad.
Pl: Augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja
Nagyboldogasszony a legrégebbi Mária-ünnep. Ezen a napon Mária mennybemenetelét
ünnepli az egyház. E nap sokfelé
búcsúnap is pl.: Hadikfalván és
Topolyán is.
A moldvai magyarok ezen a
napon mindenféle virágot és
gyógynövényeket
szenteltek,
hogy ezzel füstöljék a betegeket.
Muravidéken nem volt szabad
sütni, nehogy a tûz kitörjön a kemencébõl. Ha ezen a napon derült volt az idõ, akkor az jó gyümölcs és szõlõtermést jelentett.
Ilyenkor ültették az asszonyok a
tyúkokat, hogy jó tojók legyenek.
Ekkor szellõztették a búzát is,

hogy ne legyen dohos és zsizsikes.
Augusztus 20. - Szent István
napja
Államalapító királyunk ünnepe, melyet Mária Terézia 1774ben országos ünneppé nyilvánított. Elõször 1818-ban rendeztek
ünnepélyes körmenetet Szent István jobbjának tiszteletére. Különösebb paraszti hagyományok
nem fûzõdtek Szent István napjához.
Egyes vidékeken ekkor rendezték meg az aratási felvonulást,
és imával adtak hálát, hogy elvégezték az aratási munkákat.
E nap az új kenyér ünnepe is.
Ekkor sütöttek a learatott búzából elõször kenyeret. Szuhafõn
(Gömör vm.) a legszegényebb
családnak nagy kenyeret sütöttek, amelyhez a lisztet házról házra gyûjtötték össze.
Augusztus 24. - Bertalan napja
Bertalan apostol ünnepe, aki a
szûcsök és csizmadiák védõszentje volt. Az e napi jó vagy rossz
idõbõl az õszi idõjárást jósolták
meg, amit a következõ rigmus bizonyít:
„Amint Szent Bertalan magát
mutogatja, Az õszi idõ is magát
mind aszerint tarja.”
(Forrás: Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.)

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

SZEPTEMBER
7-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Évközi 23. vasárnap

14-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Évközi 24. vasárnap

21-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Évközi 25. vasárnap

28-án vasárnap

10.15 órakor szentmise,
Évközi 26. vasárnap

Október
5-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Évközi 27. 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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BORÁRVERÉS
A LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
PUSKÁS FERENC, AZ ARANYCSAPAT legendája
eltávozott közölünk, de szelleme örökké megmarad,
hisz életmûve a labdarúgás, a magyar és egyetemes
labdarúgásnak alappillére.
Minden idõk legkiválóbb magyar labdarúgóját
70 éves korában, Badacsonytomajban
a VILLUM VULCANUM borlovagrend tagjává választották.
Ez alkalommal tiszteletére sorszámozott
Badacsonyi olaszrizlinget palackoztattak.
Az 50. sorszámú palackozott bort Nagy László,
utánpótlás szakágvezetõ árverésre ajánlotta,
s a bevételt az utánpótlás fejlesztésére kívánjuk
felhasználni.
Az árverést
a Bábolnai Televízió
rendszerén keresztül
kívánjuk lebonyolítani.

Az 50. sorszámú
Badacsonyi Olaszrizling
kikiáltási ára:

A CSEPERDŐK
NÉPTÁNSCSOPORT
FELHÍVÁSA!

30.000,- Ft
Az árverés ideje:
2008. szeptember 1-tõl

Azok az 5 évesnél idősebb
gyermekek és fiatalok, akik
a Cseperedők néptánc-csoportban
szeretnének táncolni,
az alábbi telefonszámon
jelenetkezhetnek,
illetve kaphatnak információt:

369-900, 20/430-07-03,

2008. október 15-ig.
Eredményközlés:
2008. október 21-én
(az árverésen gyõztes boldog
nyertessel
a Bábolnai Sport Egyesület
támogatási szerzõdést köt)
Érdeklõdni, illetve pályázni: Tel.: 34/568-009

20/570-05-21

E-mail: btv@babolna.hu

Nagy László

Mindenkit szeretettel várunk!
Bors Efika, Török Sándor
és a Cseperedősök

labdarúgó szakágvezetõ
felajánló

Cseh László
önkormányzati képviselõ
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
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Dunaújvárosban debütáltak tekézõink
Amint azt sportkedvelõ olvasóink tudják, a
BSE tekecsapata csoportjában megnyerte az
NB III-as bajnokságot, így feljutott az NB IIbe. A többcsoportos bajnoki rendszerben a
középcsoportba kerültek, ahol dunaújvárosi,
csóri, oroszlányi, sárisápi, tatai, dorogi,
budapesti és székesfehérvári együttesek
lesznek az ellenfelek. Az elsõ fordulóban
szeptember 6-án Dunaújvárosban kezdenek
tekézõink. Egészséges önbizalommal, és némi
izgalommal készülnek elsõ NB II-es
találkozójukra – mire olvasóink lapunkat
kézhez vehetik, már túl vannak a „premieren”. Hazai pályán szeptember 13-án –
vagy 14-én – mutatkozik be a csapat a
székesfehérvári Köfém SC ellen. A játékosállomány egyébként nem változott, senki nem
ment el, és senkit nem kívánnak igazolni az
együttesbe.
A nyári szünetben komoly elõkészületekre

volt szükség ahhoz, hogy a tekepálya
megfeleljen az NB II-es követelményeknek.
Szinte teljesen felújították a pályát. Új
bábukat szereztek be, megtörtént a bábuállások burkolatcseréje, új golyókat vásároltak,
kijavították a pályatestet, az eredményjelzõket, szegõléceket cseréltek, valamint festettek. Mindezek eredményeképpen a pálya I.
osztályú minõsítést kapott.
Külön érdem, hogy a munkálatokat a
tekecsapat játékosai végezték: Balom
Norbert, Balom Sándor, Barányi Ferenc,
Bujáki József, Körmendi Imre, Körmendi
Zoltán, Skuba Zoltán, Skuba István, Torma
József. Az anyagszállításban id. Körmendi
Imre és Körmendi Imréné nyújtott segítséget.
Szerencsére, illetve Lajos Sándorné
hathatós utánajárása következtében anyagilag
és munkájával több támogató is segítette a
pályafelújítást: Bábolna Sportegyesület,

Bábolna Város Önkormányzata, Aviagen
Kft., Poultry-Tech Kft., Pábli Zsolt, Hadverõ
Ferenc, Galliform Kft. (Horváth László).
Ahhoz, hogy a tekecsapat jól mûködhessen, további támogatókra volt szükség, és
jelentkezõkben sem volt hiány. Az együttest
anyagilag támogatták: dr. Vámos Gábor,
Mohácsi Gábor, Major Sándor, Burján
György, Lehóczki Róbert, dr. Almádi Miklós,
Skuba Bence, dr. Jankó Miklós, dr. Fatán
István, Batthyányi Gyula, Kiss András, Vida
László, dr. Bérci István, Agócs László,
Balansz Bt., Slánicz Béla, Kurdi Zsolt, Lukáts
Péter, Kovács László, Zsohár József, Kiss
Sándor, Töltõsi Imre, Hantos Péter.
A három legeredményesebb játékos
részére Lõrikné Nemes Mária, Polyák László
és Zsidi Mónika tett felajánlást, az Aviagen
Kft. pedig 18 db sporttáskával ajándékozta
meg a szakosztályt.

Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
Elkezdõdött a 2008/2009-es
megyei elsõ osztályú labdarúgó
bajnokság. A BSE focistái az
elõzõ szezont a hatodik helyen
fejezték be, mellyel a körülményeket tekintve elégedett lehetett a csapatvezetés. Ezúttal is
az élmezõnyben szeretnének
végezni, cél az ötödik hely.
Július 15-én kezdték meg a
felkészülést heti három edzéssel és szombati edzõmérkõzésekkel. Ezekkel az eredményekkel nem nagyon büszkélkedhet a gárda, de mint mondták, a bajnokság a fontos.
Több változás is történt a
csapat háza táján. Joós István
kapus az NB II-es Lombard
Pápa FC-hez igazolt, helyette
Tárkányból Herczig József érkezett. A védelmet erõsíti a
szintén Tárkányból igazolt Bálint János, és két középpályás
is friss igazolás: Borszuk Ádám
Ászárról, valamint Takács Mihály Nagyig-mándról. Az ifjú-

sági csapatból Róth Gábor került a felnõtt keretbe, valamint
Liszkai Péter és Torda Norbert
is a keret tagja lett. Viszont továbbra is hiányzik az egy éve
sérült Frank Attila, aki a csatársort erõsítené. Bár az edzéseket már elkezdte, „éles bevetésen” még nem vett részt. Továbbra is Szabó Attila irányítja
a csapat szakmai munkáját,
akivel elégedett a szakosztály
vezetése.
Labdarúgóink elsõ bajnoki
mérkõzésüket augusztus 17-én
Zsámbék ellen játszották hazai
pályán, akik az elõzõ szezonban két hellyel elõttünk végeztek. Az elsõ félidõ kiegyenlített
küzdelmet hozott, hol az egyik,
hol a másik csapat vezette támadásait, voltak lehetõségeink, de ezek sorra kimaradtak.
A játék fõként a középpályán
folyt, és már ekkor is érezhetõ
volt Horváth Miklós hiánya,
aki a játék irányítója szokott

lenni, de hiányzott Horváth
Csaba szereplése is. A második
félidõ aztán sajnos meggyõzõ
zsámbéki fölényt hozott. Két
gyors csatáruk egyre többször
hozta kellemetlen helyzetbe
védelmünket, ami aztán gólokat is eredményezett, míg a mieink gólképtelennek bizonyultak. Így nem kezdõdött bíztatóan a bajnokság.Bábolna SE
–Zsámbék 0 :3. Ifjúsági mérkõzés: Bábolna SE – Zsámbék
0:6.
A második fordulóban augusztus 24-én focistáink Komáromba látogattak. Az elõzõ
bajnokság ezüstérmese mindig
kemény ellenfél volt, de játékosainkat nem olyan fából faragták, mint akik megijednek
bármitõl is. Igaz, hogy rosszul
kezdõdött számunkra a mérkõzés, ugyanis mindjárt az elsõ
percben egy szabálytalanságért
kiállították kapusunkat, Bérci
Balázst. Helyére a tartalékka-
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pus, Herczig József állt be, viszont egy mezõnyjátékosnak le
kellett menni, õ Szedlacsek Attila volt. Tehát az egész meccset tíz emberrel játszották végig a fiúk. Az elsõ félidõben a
Komárom megszerezte a vezetést, de focistáink nem adták
fel, és a második félidõben
Szedlacsek Sándor góljával kiegyenlítettek. Voltak még helyzeteink, sõt, akár még egy büntetõhöz is hozzájuthattunk volna – de a játékvezetõ másként
gondolta. Az utolsó perc sem
maradt esemény nélkül, mert
csapatunkból kiállítás sorsára
került Földes Csaba is, aki második sárgalapját követõen mehetett öltözni. Ez a mérkõzés
már bíztató volt. Komárom –
Bábolna SE 1:1. Ifjúsági mérkõzés: Komárom – Bábolna SE
7:0.
Augusztus utolsó vasárnapján a Tokod együttese látogatott Bábolnára. Bizony, jól jött
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volna a gyõzelem, melyre az elsõ félidõ képe alapján minden
esély meg volt. Herczig József
kapus remek védései nem csak
saját magának, de csapattársainak is önbizalmat adott. Mindez azonban kevésnek bizonyult,
helyzeteinket nem tudtuk gólra
váltani. Annál inkább az ellenfél, aki egy „talált góllal” megszerezte a vezetést. A második
félidõben irányítónkat, Horváth Miklóst sérülés miatt le
kellett cserélni, melyet együttesünk nagyon megsínylett. Az ellenfél sikeresen „ráült az eredményre”, így Bábolna SE – Tokod 0:1. Ifjúsági mérkõzés: Bábolna SE–Tokod 0 7.
Augusztus 29-én este hét
órakor tartotta évi rendes közgyûlését a Bábolnai Sportegyesület a Bástya sörözõben. A
szép számmal megjelent tagság
meghallgatta Szabó Ferenc elnök beszámolóját, majd a szakosztályvezetõk értékelték az elmúlt szezont. A hely szûke miatt részletes beszámolót következõ lapszámunkban olvashatnak a közgyûlésrõl.
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Felsõ sor balról jobbra: Szabó Attila edzõ, Tóth Gábor, Rózsahegyi Tamás, Herczig József, Horváth Csaba,
Borszuk Ádám, Szedlacsek Dénes, Farkas János intézõ; Alsó sor: Frank Attila, Szendi Ádám, Bõsze Csaba,
Horváth Miklós, Szabó Richárd, Liszkai Péter, Földes Csaba. A képrõl hiányoznak: dr. Bérci Balázs, Lõrik
Marcel, Lõrik Lambert, Szedlacsek Sándor, Szedlacsek Attila, Takács Mihály, Ollé István, Róth Gábor, Dömötör
József, Bálint János, Torda Norbert.

Komplett sportfelszerelés a jövõ focistáinak
Sportegyesületünk utánpótláskorú
labdarúgói (a 16 éven aluli korosztály)
július 20. és 26. között nagyszabású
nemzetközi labdarúgótornán vettek
részt Kaposvárott. Nagy László edzõ célja ezúttal nem elsõsorban a sikeres szereplés, sokkal inkább az egységes csapatszellem kialakítása volt. Ehhez járult
hozzá többek között az is, hogy a gyerekek vadonatúj, komplett, egységes felszerelést kaptak a „Pannon Kapocs Alapítvány” gyûjtésének köszönhetõen.
A felszerelések átadására július 17én került sor az egyesület sporttelepén.
Az ünnepélyes aktuson megjelent dr.
Horváth Klára polgármester, Szabó Ferenc, a BSE elnöke, Popovics György, a
Pannon Kapocs Alapítvány labdarúgóproject szervezõje, Joós István szakosztályvezetõ, és természetesen az utánpótlás csapat tagjai, edzõjük, és a lelkes
szülõk.
Popovics György úrtól – aki voltaképpen az adományozás mozgató rugója – megtudtuk, hogy a négy éve létrehozott Pannon Kapocs Alapítvány tagjai,
akik bábolnai magánszemélyek, szerettek volna tenni valamit a település ifjú
focistáinak fejlõdése érdekében. Ezért
arra gondoltak, hogy pénzt gyûjtenek
megfelelõ felszerelés beszerzéséhez.
„Gyeptégla-jegyeket” bocsátottak ki,

melyet bárki megvásárolhatott. Az akció
érdekesen alakult, mert kevesen adtak,
de õk nagyobb összegeket, melyre nagy
szükség volt ahhoz, hogy viszonylag rövid idõ alatt komolyabb pénz gyûljön
össze. Voltak, akik húszezer, harmincötezer, ötvenezer forintot adtak, de többen százezer forinttal járultak hozzá fiataljaink felszereléséhez. Július közepére aztán közel 900 ezer forint gyûlt öszsze, mely elegendõnek bizonyult ahhoz,
hogy a küszöbön álló kaposvári tornára
már új szerelésben utazhassanak a gyerekek. A komplett szerelés tartalmazza
a sportszárat, rövidnadrágot, mezt –
természetesen számozva -, melegítõ alsót, felsõt, széldzsekit, sapkát, valamint
a sporttáskát, illetve úgynevezett sétáló
pólót, mely az utcán való megjelenésre
hivatott viselet. Mindezek természetesen bábolnai színekben – sárga és zöld,
kivéve a melegítõt, mely zöld felsõrészbõl és fekete nadrágból áll. Ezenkívül
vettek még jelzõtrikókat, bójákat, és hálókat a kapukra.
Popovics úr fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy a gyûjtésnek, segítségnyújtásnak részükrõl ezzel nincs
vége. Fõ céljuk, hogy mindhárom utánpótlás csapat – az elõkészítõ, a serdülõ
és az ifjúsági – komplett, egységes felszerelést kapjon, olyat, amely jó minõ-

ségû, vonzó a gyerekek számára, amelyben jól érzik magukat. Hosszú távon
pedig a gyûjtés alkalmával szeretnék
megszólítani a sportolók szüleit is, vagy
akár olyan, sportért tenni akaró embereket, akik ötven-, százezer forintokat
nem tudnak áldozni. Kibocsátanak néhány ezer forint értékû gyeptéglajegyeket, melybõl reméli, tömegével vásárolnak majd.
Az akció eddigi támogatói (a szerzõdéskötés sorrendjében):
Arany fokozat (min. 100.000 Ft):
Zónáné Czunyi Anikó, Szabó Ferenc, dr.
Horváth Klára (polgármester), Poprády
Géza, Popovics György, Horváth Imre
Ezüst fokozat (min. 50.000 Ft):
Nagy Lajos, Slánicz Béla, Sárfy Péter,
Komárom-Esztergom megyei Közgyûlés, Galliform Kft (Horváth László)
Bronz fokozat (min. 10.000 Ft): dr
Völlner Pál (KEM m-i Közgyûlés Elnöke), Natand Bt. (Csatlós István),
Bakonyicum Bt. (Greiner József), Bérci
Károlyné (önk. képviselõ), Antos Gábor,
BSE Teke Szakosztály tagjai, Rombauer
Tamás, Bábolna Hús Kft. (Debreceni Tibor), Communal Contact Kft. (Kiss Lajos)
További támogatók: Lázár Mózes,
Nagy László (edzõ), Nagy Lõrincné,
Nagy Lõrinc, Zábrádi János, Szendi Jó-
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zsef, Márkus József, dr. Vámos Gábor
Eddig 1.070.000,- Ft támogatásra
kötöttünk szerzõdést, melybõl 930.000,
Ft már befolyt. Céljaink eléréséhez kb.
1,5 millió Ft-ra lenne szükségünk. Várjuk további támogatók jelentkezését.
Névadó mezszponzort keresünk a
mezek mellkasi részére, illetve kisebb
felületeket is rendelkezésre tudunk bocsátani mezen, nadrágon!!!!!
KÖSZÖNJÜK A GYEPTÉGLAJEGY
2008. AKCIÓ TÁMOGATÓINAK NAGYVONALÚ TÁMOGATÁSÁT!
Popovics György (szervezõ)
Ha tud céljainkkal azonosulni,
azokat támogatni, kérjük jelentkezzen Nagy Lászlónál a 30/4721209 számú telefonon, e-mailt is
küldhet a hali55@freemail.hu
címre.
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Utánpótlás focicsapatunk Kaposváron
Július 20-án az új sportfelszereléssel
tarsolyában elutazott Kaposvárra az
utánpótlás focicsapat. Egy évek óta
megrendezésre kerülõ nagyszabású
nemzetközi ifjúsági labdarúgótornára
neveztek be, ahol 18 ország 160 csapata vett részt több korosztályban.
A bábolnai labdarúgók az úgynevezett U16-os korosztályban, azaz a 16
évesek mezõnyében indultak annak ellenére, hogy javarészt 12-15 éves srácok
alkotják a csapatot, csupán egy-két játékos 16 éves korú. Nagy László edzõ azzal indokolta a döntést, hogy nem szerette volna, ha az a néhány 15 éven felüli játékos kimaradt volna az együttesbõl, akik tulajdonképpen a bajnokságban is helytálltak nem csak a serdülõ,

de az ifi csapatban is. Mint mondta,
részvételüknek egyébként is az volt a
célja, hogy amolyan edzõtábor-szerûen
egységes csapattá kovácsolja össze a társaságot, akik megtanulnak egymásért
küzdeni akár sikereket érnek el, akár
kudarc éri õket. Többek között azért is
volt rendkívül hasznos a kaposvári torna, mert ezek a gyerekek még soha
nem tapasztalták meg az ilyen tornák
hangulatát, a hosszabb idejû közös
együttlétet, az állandó sportfegyelmet. A
meccsek elõtt – akár a felnõtt labdarúgóknál – taktikai megbeszélést tartott
az edzõ még a csapat szállásán, késõbb
az öltözõben is folyamatosan a játékra
hangolta a gyerekeket.
Nagy László szakmailag rendkívül si-

keresnek ítélte részvételüket annak ellenére, hogy nem volt gyõztes mérkõzésük. Úgy látta, hogy focistáit nem érte
csalódás, sokkal inkább elérték azt,
hogy az idõsebbek és a fiatalabbak közelebb kerültek egymáshoz. Rendkívüli
fegyelmezettségrõl tettek tanúbizonyságot mind a „civil életben”, mind pedig a
pályán.
A torna során a srácok meglehetõsen nehéz csoportban küzdöttek, ahol
öt csapat mellé kerültek, melybõl három külföldi: egy spanyol (a Reál Madrid egyik utánpótlásképzõ egyesülete,
egyébként õk lettek a torna gyõztesei),
egy román és egy Ausztráliából érkezett
együttes. Játékosaik képzett, kimondottan jó kondícióban lévõ fiatalok, akik
jobban állták a sarat. Szó szerint értve

Öregfiúk Hidaskürtön
Úgy tûnik, kezdenek felmelegedni testvértelepülési kapcsolataink – legalábbis ami a
hidaskürtit illeti -, ugyanis a nyugdíjasokat követõen öregfiúk labdarúgócsapatunk is ellátogatott Hidaskürtre, hogy megmérkõzzön az
ottani hasonló korú társasággal.
A két együttest egyébként régi kapcsolat
fûzi egymáshoz, hiszen évente egy alkalommal összecsapott a két gárda hol Hidaskürtön,
hol pedig Bábolnán. Talán az utóbbi két év
maradt ki a találkozók sorából, de most újból
feléledni látszik a sportbarátság.
Augusztus 23-án a hidaskürtiek meghívására utazott népes öregfiúk csapatunk
Hidaskürtre dr. Horváth Klára polgármester
társaságában, hogy összemérjék erejüket, focitudásukat a helyi öregfiúk együttesével. A
hidaskürti labdarúgópálya közvetlen környékén éppen falunapra készültek a község vezetõi, lakói, valamint a barátságos meccset követõen bajnoki mérkõzésre készült a hazai
gárda. Így hát meglehetõsen sok nézõ láthatta
örökifjú focistáink játékát.
Bár a mérkõzésen nem az eredmény volt a

fontos, a pályán mégis komoly küzdelem
folyt a labda megszerzéséért, illetve annak
hálóba juttatásáért. A meccs két félideje
alatt fõként hajtós, kiegyenlített mezõnyjáték folyt, és mindössze három gól született,
ebbõl kettõt a hazaiak, egyet pedig a vendég
bábolnaiak szereztek. Így tehát Hidaskürt –
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is, hiszen három napon keresztül szakadó esõben játszották a mérkõzéseket
vizes, sáros talajú pályákon. A meccseken elszenvedett vereségek ellenére a
BSE ifjú focistái Nagy László számára
kellemes meglepetést okoztak küzdelmükkel, kitartásukkal.
A csapatot két önkéntes segítõ is elkísérte. Az egyikük Szilágyi Ágnes volt,
aki múlhatatlan érdemeket szerzett a
felszerelések mosásában. Óriási szükség volt a segítségére, mivel a játékosok
a szakadó esõ miatt nyakig sárosan vetették le mezüket, melyeket Ági néni esténként tisztára varázsolt. Az edzõ másik segítõje Zsidi József, az egyik ifjú reménység apukája volt, aki fontos segítséget nyújtott a gyerekek rendezgetésében, a fegyelem megtartásában.

Bábolna 2 : 1. Elmondhatjuk, hogy a bábolnai öregfiúk átlagéletkora jóval magasabb
volt – legidõsebb játékos már 60 év feletti,
míg a hidaskürtieknél 55 éves volt a rangidõs
-, mint ahogy az egyik játékos fogalmazott:
már-már „veterán fiúk” lehetne a legkifejezõbb név. Mindkét együttes kihajtotta magát, „kellemesen elfáradtak”, ezért mindenkinek jól esett a frissítõ sör, a vacsora, majd
a falunapi mulatság.
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III. villanyfényes fociparti Báblnán
Augusztus 9-én immár harmadik alkalommal rendezték meg mûfüves labdarúgó pályánkon a villanyfényes focipartit.
Sajnos az idõjárás nem volt a legkedvezõbb, hiszen a délelõtti meleg után délutánra megérkezett az esõ, mely sajnos
elmosta a családi és gyermek programokat. A hideg ellenére este nyolc órára
minden résztvevõ megérkezett, így elkezdõdhettek az éjszakai rangadók. "Minden
csapat öt mérkõzést játszott, hajnali két

óráig folyt a küzdelem." - tudtuk meg Szilágyi Ágnes fõszervezõtõl - "Egy kis szünet
azért volt, amíg mindenki elfogyasztotta a
marhapörköltet és megtartottuk a tombolasorsolást. A délutánra tervezett szalonnasütés is áttolódott éjszakára, ami abból
a szempontból jó volt, hogy a nagy hidegben a pihenõ játékosok és a szurkolók a
tûznél melegedhettek.
15-20 csapatot kerestünk meg, melyek közül 10 jelentkezett is, de sajnos

más rendezvények miatt többen visszamondták a részvételt. Végül is hat csapat
mérkõzött egymással. Közülük az egyik
egy nagyon fiatal társaság volt, nyolcadikos és középiskolás fiúk álltak össze településünkrõl. Õk nem az eredményért,
hanem a játékért, kikapcsolódásért, tapasztalatszerzésért jöttek." A tervek szerint jövõre is megrendezik a programot,
de valószínûleg más idõpontban, így talán
többen tudnak eljönni a rendezvényre.

Az elsõ helyet elért ,,Tárkány’’ csapata

Második lett a ,,Rózsaszín lódobogás’’

,,Bad Boy’s Nagyigmánd a harmadik helyen végzett

,,Haverok Bábolna’’ a negyedik helyezett

Köszönet a csapatoknak és a támogatóknak, valamint a közremûködõknek!
Eredmények:
Rózsaszín lódobogás Ács-

Üvegtigris Tatabánya
7:0
Tárkány-Bad Boy’s Nagyigmánd 2:0
Netovább Sörözõ BábolnaHaverok Bábolna
0:5
Bad Boy’s NagyigmándRózsaszín lódobogás Ács
1:6
Tárkány-Haverok Bábolna
4:0
Üvegtigris TatabányaNetovább Sörözõ Bábolna
1:1
Rózsaszín lódobogás ÁcsHaverok Bábolna
1:1
Tárkány-Netovább Sörözõ Bábolna 5:0
Üvegtigris TatabányaBad Boy’s Nagyigmánd
0:4
Tárkány-Üvegtigris Tatabánya
4:1
Netovább Sörözõ BábolnaRózsaszín lódobogás Ács
0:10
Haverok BábolnaBad Boy’s Nagyigmánd
0:3
Rózsaszín lódobogás Ács-Tárkány 0:1
Bad Boy’s NagyigmándNetovább Sörözõ Bábolna
5:0
Üvegtigris Tatabánya-Haverok Bábolna 0:
Legjobb kapus: Babai József –
Tárkány
Gólkirály: Horváth László – Tárkány
Különdíj (legfiatalabb csapatnak):
Netovább Sörözõ Bábolna.
Helyezések:
1. Tárkány 15 pont
2. Rózsaszín lódobogás 10 pont
3. Bad Boy’s Nagyigmánd 9 pont
4. Haverok Bábolna 7 pont
5. Üvegtigris Tatabánya 1 pont
(jobb gólkülönbség)
6. Netovább Sörözõ Bábolna 1 pont
Góllövõk: Balázs A. 3; Skuba 3;
Görözdi 3; Horváth L. 6; Dömötör 5;
Zvér 3;
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Jobb gólkülönbséggel az ,,Üvegtigris Tatabánya’’ az ötödik

,,Netovább Sörözõ Bábolna’’ végzett a hatodik helyen

Szalonnasütés az éjszakában....

Egy jól irányzott kapuralövés....
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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

