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A CSIPKE ÜNNEPE
,,SZÁZSZORSZÉP’’ rendezvénysorozat

(Képes beszámoló a 7. oldalon.)

Természetesen... anyatejjel!
(Cikkünk a 9. oldalon.)

Au gusz tus 20-án ter mé sze te sen nem ma rad ha tott el a ha gyo má -
nyos ke nyér szen te lés sem. A fü ves lovaspályán meg tar tott ün nep -
ség re a ménesbirtok ötösfogatán vo nult be dr. Hor váth Klá ra pol -
gár mes ter, dr. Me zei Lász ló, a Bá bol na Nem ze ti Ménesbirtok Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, és Mol nár Var ga Pé ter re for má tus lel kész. Az
ün ne pi be szé de ket kö ve tõ en ke rült sor az új ke nyér meg szen te lé -
sé re, fel vá gá sá ra, majd a szép szá mú kö zön ség közt an nak szét osz -
tá sá ra. (Cikkünk a 2. oldalon.)
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(Foly ta tás az elõ zõ ol dal ról.)

Év ti ze des ha gyo má nyok ra
te kint vis  sza Bá bol nán au gusz -
tus 20-a meg ün nep lé se. A mé -
nes, a lo vas ha gyo má nyok, a ki -
ra ko dó vá sár mind tö me ge ket
von zott ide. Ke nyér szen te lés -
sel, lo vas ver sen  nyel, lo vas pa rá -
dé val ün ne pel tük au gusz tus 20-
át, mely hos  szú ide ig al kot má -
nyunk ün ne pe volt, de min dig
ün ne pel tük az új ke nyér fel -
szen te lé sét, va la mint Szent Ist -
ván ki rá lyun kat. 

Ez év ben va la me lyest sze ré -
nyebb volt a kí ná lat te le pü lé -
sün kön au gusz tus 20-án. A Bá -
bol na Nem ze ti Ménesbirtok
Kft. szer ve zé sé ben folyt há rom
na pos fo gat haj tó ver seny hét -
fõn, ked den és szer dán. Há rom
ka te gó ri á ban ver seng tek a
részt ve võk: ket tes fo ga tok nem -
zet kö zi szin tû meg mé ret te té se
zaj lott 20 in du ló val, va la mint
„B” ka te gó ri ás ket tes fo ga tok –
3 részt ve võ vel -, il let ve „B” ka -
te gó ri ás né gyes fo ga tok – szin -
tén 3 részt ve võ vel – re gi o ná lis
ver se nyét ren dez ték. A részt ve -
võk közt olyan ne ves fo gat haj -
tó kat is ta lál tunk, mint pél dá ul
Fe hér Mi hály, vagy Nyúl Zol -
tán, akik vi lág baj no ki arany -
érem mel is büsz kél ked het nek,
de több egy ko ri vá lo ga tott ke -
ret ta got is fel fe dez het tünk a
me zõny ben. Saj nos bá bol nai
ver seny zõ ez út tal sem in dult, de
itt volt a banai il le tõ sé gû Bujáki
Gá bor, aki nek né gyes fo ga ta,
gyö nyö rû  lo vai akár szép ség dí -
jat is nyer het tek vol na.

Hét fõn a la i kus szem lé lõ dõ
szá má ra ta lán ke vés bé lát vá -
nyos, de a haj tók és lo vak szá -
má ra bi zony ko moly tech ni kai
tu dást igény lõ díj haj tás ra ke rült
sor. A díj haj tás gyõz te sei a kö -
vet ke zõk vol tak: ket tes fo ga tok
nem zet kö zi ver se nyé ben Ko -
vács Csa ba, a Veszp ré mi Lo vas -
sport ok Egye sü le té nek ver seny -

zõ je bi zo nyult a leg jobb nak, a
ket tes fo ga tok re gi o ná lis ver se -
nyé ben Só lyom György, a Hírös
Lo vas Klub Kecs ke mét in du ló -
ja, a né gyes fo ga tok közt pe dig
Bujáki Gá bor banai haj tó lett az
el sõ he lye zett.

Ked den a maratonhajtást
ren dez ték meg, mely nek leg lát -
vá nyo sabb ré sze, ami kor a fo ga -
tok a kü lön bö zõ aka dá lyok közt
ka nya rog nak a leg jobb idõ ért
ver seng ve. A ket tes fo ga tok
nem zet kö zi ver se nyé ben Nyí ri
Zsig mond, a Tiszakécske Lo vas
Klub ver seny zõ je, a ket tes fo ga -
tok re gi o ná lis ver se nyé ben ifj.
Ba lázs Sán dor, a Pá pai Lo vas
Klub haj tó ja, a né gyes fo ga tok
közt pe dig is mét Bujáki Gá bor
sze rez te meg az el sõ he lyet. 

A har ma dik ver seny na pon,
au gusz tus 20-án az aka dály haj -
tás volt a pró ba té tel. A fo ga tok
idõ re kü lön bö zõ bó ják közt
szla lo moz tak min den ügyes sé -
gü ket, tech ni kai tu dá su kat lat ba
vet ve. Ez a nap a ket tes fo ga tok
nem zet kö zi ver se nyé ben Nagy
Ti bor nak, a Hús ki rály Lovas-
udvar ver seny zõ jé nek, a ket tes
fo ga tok re gi o ná lis ver se nyé ben
Só lyom György nek, a Hírös Lo -
vas Klub Kecs ke mét haj tó já -
nak, a né gyes fo ga tok küz del -
mé ben pe dig Bene Ba lázs nak,
az Uni ver zum Lo vas Klub Etei
SE ver seny zõ jé nek si ke rült leg -
job ban. 

A há rom nap ös  sze sí tett ver -
se nyé nek vég ered mé nye:

Ket tes fo ga tok nem zet kö zi
ver se nyé ben 1. he lye zett: Ko vács
Csa ba,  a Veszp ré mi Lo vas -
sport ok Egye sü le té nek ver -
seny zõ je.

Ket tes fo ga tok re gi o ná lis ver -
se nyé ben 1. he lye zett: Nagy
Sán dor Er nõ Eszterházi Lo vas
Klub Ta ta.

Négyesfogatok re gi o ná lis ver -
se nyé ben 1. he lye zett: Bujáki
Gá bor Ki ni zsi SBK Bana.

Az ün nep ség zá ró ak kord ja -
ként a Cse pe re dõk nép tánc cso -
port adott - a már tõ lük meg -

szo kott fer ge te ges - mû sort az
ide ig le ne sen fel ál lí tott szín pa -
don. Han tos Pé ter

Ünnepi kenyérszentelés és fogathajtó verseny

Kovács Csaba, a kettesfogatok nemzetközi versenyének gyõztese

A négyesfogatok regionális versenyének elsõ helyezettje Bujáki Gábor

A kettes fogatok regionális versenyében Nagy Sándor Ernõ diadalmaskodott



Orosz delegáció Bábolnán
Jú li us má so di kán orosz de le gá ció ér ke zett Bá bol ná ra. A több

mint 20 fõs jekaty er in bur gi kül dött ség Bá bol na mel lett még két
ma gyar te le pü lést Gyõrt és Hévízt ke res te meg az zal a cél lal, hogy
meg is mer ked je nek az it te ni ön kor mány za ti rend sze rek mû kö dé sé -
vel. A de le gá ci ó ban egyéb ként volt olyan is, aki még az elõ zõ po li -
ti kai rend szer egyik leg na gyobb vál la la tá val, a Burg ert Ró bert ve -
zet te bá bol nai me zõ gaz da sá gi óri ás cég gel is kap cso lat ban volt. Az
orosz de le gá ció tag jai a bá bol nai ön kor mány zat mû kö dé sén túl kí -
ván csi ak vol tak az itt élõk élet kö rül mé nye i re, il let ve a Bá bol na
Zrt. ki mú lá sá nak mi ért jé re is.
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A mi nisz ter el nök jú li us 2-án
az egy ko ri Tisz ti Ka szi nó 4-es
ter mé ben ta lál ko zott a bal ol da -
li ér zel mû pol gár mes te rek kel és
ön kor mány za ti ve ze tõk kel.
Hogy mi ért nem ka pott nagy
saj tó nyil vá nos sá got Gyurcsány
Fe renc vi dé ki lá to ga tá sa? A mi -
nisz ter el nök ter mé sze te sen
nem ál ru há ban ér ke zett, csu pán
a saj tót zár ták ki a ta lál ko zó ból.
Per sze ez nem is oly fu ra, ha fi -
gye lem be ves  szük azt, hogy mi
is fo lyik nap ja ink ban a ma gyar
po li ti kai had szín té ren.

Gyurcsány Fe rencen kí vül
szin tén részt vett a ta nács ko zá -
son Ve res Já nos pénz ügy mi nisz -
ter, Baj nai Gor don nemzeti
fejlesztési és gazdasági mi nisz -

ter és Si mon Gá bor ál lam tit kár
is. A ta lál ko zó cél ja nem volt
más, mint hogy a kor mány fe je,
a szak mi nisz te rek és a he lyi bal
ol da li ér zel mû ön kor mány za ti
ve ze tõk és a pol gár mes te rek
esz mét cse rél je nek az ön kor -
mány zat ok prob lé má i ról, fi nan -
ci á lis le he tõ sé ge i rõl, pá lyá za ti
le he tõ sé gek rõl.

A jú li us 2-i meg be szé lés egy -
ébként nem egy sze ri al ka lom
volt, hi szen a mi nisz ter el nök és
a szak tár cák ve ze tõi min den ne -
gyed év ben ta lál koz nak va la -
mely vi dé ki vá ros ban, a he lyi
po li ti ku sok kal, hogy hely ben is -
mer ked hes se nek a he lyi vi szo -
nyok kal, és a te le pü lé sek eset le -
ges prob lé má i val.

Nagy At ti la Ist ván

Gyurcsány Ferenc
Bábolnán járt 2009 má so dik ne gyed év ében va ló szí nû leg meg kez dõd ik a Bá -

bol nai Ál ta lá nos Is ko la ré gi épü le té nek tel jes kö rû fel újí tá sa és ki -
bõ ví té se. Bá bol na ös  sze sen 214 mil lió fo rin tot költ het a mun ká la -
tok ra, eu ró pai uni ós for rás ból.

A köz be szer zé si el já rás már el kez dõ dött, de az épít ke zés csak a
jö võ esz ten dõ ben kez dõ dik majd meg, és 2009–2010-ben be is fog
fe je zõd ni. A mun ká la tok so rán el vég zik majd a ré gi is ko la épü let
tel jes fel újí tá sát és aka dály men te sí té sét, sõt ez a szárny még négy
új épí té sû tan te rem mel fog bõ vül ni. Itt kap nak majd he lyet a nyel -
vi la bo rok és egy spe ci á li san mé dia ok ta tás ra fel sze relt tan te rem is.
Nem ma rad azon ban érin tet le nül az is ko la köz pon ti, va gyis új épü -
le te sem. Itt egy mul ti funk ci o ná lis mû vé sze ti tan ter met fog nak ki -
ala kí ta ni, ezen túl pe dig, ezt az épü le tet is akadá ly mentesítik majd.

Nagy At ti la Ist ván

Iskolafelújítás 214 millióból

Au gusz tus 7-én idén har ma dik
al ka lom mal tar tot tak vér adást a
Bá bol nai Sza bad idõköz pont ban.
Ezen a na pon ös  sze sen 50 fel nõtt
ko rú lá to ga tott el az ide ig le nes
vér adó hely re. Ma gyar or szá gon
1939 óta szer vez a Ma gyar Vö rös -
ke reszt vér adást. A vér pót lá sá ra
ter mé sze te sen már ko ráb ban is
vol tak kí sér le tek, azon ban ek kor
még nem is mer ték a kü lön bö zõ
vér cso por to kat, így sze ren cse
dol ga volt, hogy nem halt-e be le a
be teg a vér pót lás ba. Kez det ben
egyéb ként kar ból kar ba tör tént a
vér adás, és csak az volt a fon tos,
hogy a rá szo ru ló be teg meg kap ja

a szük sé ges vér men  nyi sé get. A
vért ma há rom rész re bont ják:
vö rös vér sejt-ké szít mény re, vér -
plaz má ra, és vér lemezke ké szít -
mény re. Ezek bõl fõ leg a vö rös -
vér sejt ké szít ményt hasz nál ják
vér pót lás ra.

Ter mé sze te sen a nyá ri idõ szak
nem ked vez a vér adá si kedv nek,
hi szen na gyon so kan ilyen kor töl -
tik a sza bad sá gu kat, pe dig pont
eb ben az idõ szak ban a leg több a
tu ris ta és meg nö vek szik a bal ese -
tek szá ma is. Vér re te hát még ta -
lán na gyobb szük ség van, mint
más kor. Bá bol nán az év utol só
vér adá sát no vem ber 20-án tart ják.

VÉR ADÁS



Au gusz tus kö ze pén rend kí vü li
kép vi se lõ- tes tü le ti ülést tar tott
Bá bol na Vá ros Ön kor mány za ta.
Mi vel so kan ek kor töl töt ték a
nyá ri sza bad sá gu kat az ülé sen
most csak 9 kép vi se lõ fog lalt he -
lyet, de a tes tü let így is ha tá ro zat -
ké pes volt.

Az el sõ na pi ren di pont ban a
2008. évi költ ség ve té si ren de le tet
mó do sí tot ta az ön kor mány zat
kép vi se lõ- tes tü le te.

A má so dik na pi ren di pont ban
is mét ki írás ra ke rült a már egy -
szer meg hir de tett, de si ker te le nül
zá rult al jegy zõi pá lyá zat. Mi vel
Bá bol na vá ro si rang ban lé võ te le -
pü lés, ezért kö te le zõ al jegy zõt al -
kal maz nia. Az el sõ kör ben meg -
hir de tett al jegy zõi pá lyá zat ra ket -
ten je lent kez tek, azon ban egyik
pá lyá zó sem ren del ke zett a tör -
vény ben elõ írt vég zett ség gel,
vagy gya kor la ti idõ vel.

A har ma dik na pi ren di pont -
ban a Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tói
poszt já ra írt ki pá lyá za tot a kép -
vi se lõ- tes tü let. Az ed di gi in téz -
mény ve ze tõ, Vaski Alida kö zös
meg egye zés sel jú li us 31-én tá vo -
zott poszt já ról. A pá lyá zat le zá ru -
lá sá ig Tö rök Sán dor vég zi a te le -
pü lé sen a ren dez vény szer ve zõi

mun kát. A most ki írt igaz ga tói
pá lyá zat ra je lent ke zõk kö zül va -
ló szí nû leg már a szep tem be ri
kép vi se lõ- tes tü le ti ülé sen ki vá -
laszt ják a Mû ve lõ dé si Ház új
igaz ga tó ját.

A ne gye dik na pi ren di pont ban
hos  szas vi ta után úgy dön tött a
kép vi se lõ- tes tü let, hogy a Bá bol -
nai Ön kor mány zat tu laj don ba ve -
szi a Ma gyar Köz út ke ze lõ Kht.
ál tal fel aján lott Ölbõ pusz tá ra ve -
ze tõ út sza kaszt. A Ma gyar Köz út -
ke ze lõ Kht. in gye ne sen ad ja át
mû köd te tés re Bá bol na ön kor -
mány za tá nak a vá ros ha tá rát jel -
zõ táb lá tól a Kisbábolnáig tar tó
út sza kaszt.

Az ötö dik na pi ren di pont ban a
kép vi se lõ- tes tü let úgy dön tött,
hogy a TÖOSZ tag ja ként csat la -
ko zik az „Ön kor mány za ti ka pa ci -
tás épí té si prog ram nor vég ta -
pasz ta la tok alap ján 2009-2010”
el ne ve zé sû pro jek tek hez.

A ha to dik na pi ren di pont ban
az ön kor mány za ti in téz mé nyek
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát
sza vaz ták meg a kép vi se lõk,
amely re a szak ága za ti azo no sí tó -
szám ok beeme lé se mi att volt
szük ség.

A he te dik na pi ren di pont ban a

He lyi Épí té si Sza bály zat mó do sí -
tá sa tör tént meg, amely egé szen
pon to san a Bá bol na mel lett fek võ
240 hek tá ros föld te rü let re vo nat -
ko zott. En nek a te rü let nek ipa ri
te rü let té va ló nyil vá ní tá sát 20 ha -
tó ság vizs gál ta és vé le mé nyez te.
E fo lya mat vé gén a re gi o ná lis fõ -
épí tész jó vá ha gyó vé le mé nye
alap ján al kot ta meg az ön kor -
mány zat a sza bá lyo zá si ter vét.
Au gusz tus ban pe dig, a te rü let
meg kap ta a szak mi nisz té ri um tól
az „Ipa ri Park” be so ro lást is.

A nyol ca dik na pi ren di pont -
ban a Bá bol ná ért Köz hasz nú
Ala pít vány új tit ká rá nak sze mé -
lyé rõl sza va zott a kép vi se lõ-tes tü -
let. Az ed di gi tit ká ri posz tot be -
töl tõ Er dé lyi Béláné (Szöbi né ni)
ugyan is nem rég el hunyt. He lyé re
au gusz tus 14-én egy han gú sza va -
zás sal Hatejerné Soós Ilo nát vá -
lasz tot ta meg a kép vi se lõ- tes tü -
let.

A ki len ce dik na pi ren di pont -
ban a sza bad idõ köz pont te tõ fel -
újí tá sá ra be ér ke zett pá lyá za tok -
ról sza vaz tak a kép vi se lõk. Az in -
téz mény te tõ fel újí tá sá ra a bá bol -
nai ön kor mány zat ko ráb ban
mint egy 25 mil lió fo rin tot nyert,
majd pá lyá za tot írt ki a ki vi te le zõ

ki vá lasz tá sá ra. A ki írás ra há rom
cég nyúj tott be pá lyá za tot, ame -
lyek kö zül most egy, a leg ala cso -
nyabb ös  sze gért dol go zó ko má ro -
mi cég pá lyá za tát fo gad ta el a tes -
tü let. A sza bad idõ köz pont te tõ-
fel újí tá si mun ká la tai vár ha tó an
ok tó ber ben kez dõd nek el, és va -
ló szí nû leg még eb ben a hó nap -
ban vé get is ér nek.

Az Egye bek na pi ren di pont -
ban a vá ros könyv tár épü le té nek
fel újí tá sá ra ki írt pá lyá za to kat bí -
rál ta el a tes tü let. Ez alap ján az
épü let tel jes kö rû fel újí tá sát egy
ko má ro mi szék he lyû cég fog ja ki -
vi te lez ni.

A kép vi se lõk ez után zárt ülés
ke re té ben foly tat ták a mun kát.
Itt el sõ ként a fel szá mo lás alatt lé -
võ Bá bol na Zrt. in gat la na i ra és
va gyon tár gya i ra ki írt pá lyá za tok -
ról sza vaz tak a kép vi se lõk. A bá -
bol nai ön kor mány zat vé gül úgy
dön tött, hogy pá lyá zat for má já -
ban szin tén aján la tot tesz a Bá -
bol na Zrt. tu laj do ná ban lé võ in -
gat la nok és va gyon tár gyak meg -
vé te lé re.

Szin tén a zárt ülés ke re té ben
sza vaz tak a kép vi se lõk a Ter mál -
für dõ Pro jekt ben dol go zó in gat -
lan fej lesz tõ cég meg ke re sé sé rõl.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. augusztus 14-én 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

Rend õrök az is ko lá ban
Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben is

El sõ sor ban a kis te le pü lé se ken szol gá la tot tel je sí -
tõ kör ze ti meg bí zot tak fel adat kö re bõ vül szep tem -
ber tõl „az is ko la rend õre” prog ram be ve ze té sé vel.
Cél, hogy va la men  nyi ál ta lá nos és kö zép is ko lá ban
le gyen egy olyan egyen ru hás kol lé ga, akit név sze -
rint is mer nek a fi a ta lok, aki tõl bár mi kor kér het nek
se gít sé get. 

A Rend õr ség el sõd le ges tö rek vé se a sze mé lyes je -
len lét biz to sí tá sa va la men  nyi te le pü lé sen, el sõ sor -
ban a bûn- és bal ese ti koc ká zat szem pont já ból leg -
ve szé lyez te tet tebb kor osz tály, a fi a ta lok kö ré ben.
En nek meg fe le lõ en az is ko la rend õr ének el sõd le ges
fel ada ta, hogy bûn- és bal eset-meg elõ zé si ta ná csok -
kal lás sa el a ka ma szo kat, ta ná ra i kat, szü le i ket. Az
is ko la rend õre részt vesz a tan év nyi tó ün nep sé ge -
ken, osz tály fõ nö ki órá kon, tan tes tü le ti és szü lõi ér -
te kez le te ken.   

Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben a kör ze ti meg -
bí zot tak mel lett a Ka pi tány sá gok Köz le ke dé si- és
Köz rend vé del mi Osz tá lya i nak mun ka tár sai is részt
vesz nek a prog ram ban. Az érin tett kol lé gák ki vá -
lasz tá sa már fo lya mat ban van, va la men  nyi en már a
szep tem be ri tan év nyi tón be mu tat koz nak.

Köz le ke dé si jótanácsok
a biz ton sá gos ke rék pá ro zás ról
Egy re több a ke rék pá ros az uta kon. A nyá ri szü -

net ben sok gye rek, fi a tal pat tan fel két ke re kû jé re és
ter vez nek hos  szabb-rö vi debb ki rán du lá so kat akár
egye dül, akár cso por to san. Az el múlt évek ta pasz ta -
la ta azt mu tat ja, hogy je len lét ük az uta kon bal eset -
ve szélyt je lent, ezért fon tos, hogy mind a ke rék pá -
ros ok, mind pe dig az au tó sok fo ko zott óva tos ság gal,
a KRESZ sza bá lya i nak ma ra dék ta lan be tar tá sá val
köz le ked je nek. 

A köz le ke dés min den részt ve võ jé re, így a ke rék -
pá ros ok ra is vo nat ko zik a „lát ni és lát sza ni” biz ton -
sá gi alap elv. Fon tos, hogy az es ti szür kü let ben és éj -
sza ka meg fe le lõ en le gye nek ki vi lá gít va a bi cik lik, az
au tó sok ugyan is a nem meg fe le lõ en meg vi lá gí tott
ke rék pá ro so kat ne he zeb ben, ké sõbb ve szik ész re,
és en nek kön  nyen le het bal eset az ered mé nye. 

Tes ti ép sé günk meg óvá sa ér de ké ben vi sel je nek
si sa kot, és térd vé dõt. Si sak nél kül a bu ká sok és
egyéb bal ese tek sú lyos fej sé rü lé se ket okoz hat nak.
Pár száz fo rin tos be ru há zás, de meg éri vi sel ni a
fény vis  sza ve rõ mel lé nye ket, kü lö nö sen az es ti órák -
ban.

A ke rék pá ros bal ese tek leg gya ko ribb oka az út -
test re tör té nõ fi gyel met len ki haj tás, va la mint ez zel
ös  sze füg gés ben az el sõbb ség adás el mu lasz tá sa. Sok
bal eset adó dik to váb bá a fi gyel met len irány vál toz ta -
tás ból, va la mint a ha la dá si és ka nya ro dá si sza bá -
lyok meg sér té sé bõl is. 

To váb bi fon tos jótanács a két ke ré ken köz le ke -
dõk szá má ra: 

– Min dig idõ ben je lez ze irány vál toz ta tá si szán dé -
kát. A kéz jel zés le gyen egy ér tel mû, má sok ál tal pon -
to san, jól ész lel he tõ. 

– Ha az irány vál toz ta tást nem tud ja biz ton sá go -
san vég re haj ta ni, in kább áll jon meg, és en ged je el a
for gal mat. 

– Ke rék pár sáv ról a jár mû for ga lom ré szé re szol -
gá ló út test re bal ra be ka nya rod ni nem sza bad. Ilyen
ese tek ben a ke rék pár ról le száll va, azt tol va kell az
út tes ten át ha lad ni. 

– Ke rék pár ral tör té nõ sze mély szál lí tás ese tén a
szál lí tott gyer me ket úgy kell el he lyez ni a pót ülés -
ben, hogy a ve ze tõt ne aka dá lyoz za a ve ze tés ben, és
kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén NE TA KAR JA EL a
ke rék pár lám pá it. 

– Az út ke resz te zõ dés elõtt el he lye zett “El sõbb -
ség adás” és “Állj! El sõbb ség adás kö te le zõ” jel zõ táb -
lák ugyan úgy vo nat koz nak a ke rék pá ros ok ra is. 

– A gya log jár da el sõ sor ban a gya lo go so kért, az Õ
za var ta lan köz le ke dé sük elõ se gí té se ér de ké ben
épült, így an nak hasz ná la ta jog sza bá lyi kö tött sé ge -
ken túl me nõ en to le ran ci át igé nyel mind két köz le -
ke dõ fél (a gya lo go sok, és a ke rék pá ros ok) ré szé rõl. 

– Ahol van ki épí tett ke rék pár út, sa ját biz ton sá gá -
nak sza va to lá sa ér de ké ben hasz nál ja azt. 

Szá mos til tó sza bály vo nat ko zik a ke rék pá ros
köz le ke dõk re:

–  Ti los fõ út vo na lon 12. élet év ét be nem töl tött
sze mély nek ke rék pá roz ni. 

– Ti los el en ge dett kor mán  nyal ke rék pá roz ni. 
– Ti los ke rék párt más jár mû vel, il let ve ál lat tal

von tat ni!
– Ti los ke rék pár ral ál la tot ve zet ni. 
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Vé get ért a va ká ció a Bá bol -
nai Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói és
pe da gó gu sai szá má ra. Au gusz -
tus utol só nap ja i ban már az is -
ko la kez dés sel já ró fel ada tok
fog lal koz tat ják a szü lõ ket, ta ná -
ro kat és gye re ke ket egy aránt.

Saj nos év rõl év re egy re csök -
ke nõ gye rek lét szám mal kell
szem be sül nünk. A jú ni us ban
bal la gó 50 di á kunk he lyé re 36
el sõs kis gye rek ér ke zik, né hány
ta nu lónk pe dig má sik is ko lá ban
foly tat ja ta nul má nya it. 304 ta -
nít vá nyunk kez di meg szep tem -
ber 1-jén a dol gos min den na po -
kat.

Új kol lé gát kö szönt het tünk
tan tes tü le tünk ben Lá nyi Szil via
ta nár nõ sze mé lyé ben, aki bi o ló -
gia-tech ni ka sza kos, és gyógy -
pe da gó gus vég zett ség gel is ren -
del ke zik.

A nyár fo lya mán fes té si, kar -
ban tar tá si és fel újí tá si mun ká -
kat vé gez tünk. A nap kö zi ebéd -
lõ jé ben ko moly anya gi rá for dí -
tás sal meg ja vít tat tuk a sü tõ ket
és új bur ko la tot ka pott a kony -
ha.

A 2008/2009-es tan év ben is
új fel ada tok, ter vek, el kép ze lé -
sek és azok meg va ló sí tá sai vár -
nak ránk. Új szol gál ta tá sok kal,
prog ra mok kal ta nu ló ink ma ga -
sabb szin tû tu dá sát biz to sít va
sze ret nénk is ko lán kat a szü lõk
és a gye re kek szá má ra von zób -
bá ten ni.

Szep tem ber 1-jétõl por ta -
szol gá la tot ve ze tünk be, ez ál tal
véd jük ér té ke in ket, és ez zel ta -
nu ló ink nyu gal mát, va la mint az
is ko la rend jét sze ret nénk biz to -
sí ta ni.

Az in for ma ti ka ok ta tás te rén
sze ret nénk elõbb re lép ni. Az

ön kor mány zat nak kö szön he tõ -
en szá mí tó gé pek kel gya ra po -
dott is ko lánk, mel  lyel tár gyi fel -
tét ele ink nagy mér ték ben ja vul -
tak. Ko runk tech ni kai kö ve tel -
mé nye i nek meg fe lel ve már az 5.
osz tály ban is be ve zet jük a szá -
mí tás tech ni ka ok ta tá sát.

Eb ben a tan év ben két 1. osz -
tályt in dí tunk. A ha gyo má nyos
el sõ osz tály 18 kis di ák ja iz ga tot -
tan vár ja, hogy ta ní tó né ni jük,
Prek ler Or so lya be ve zes se õket
az írás, ol va sás és szá mo lás rej -
tel me i be.

A má sik osz tályt is ko la ott -
ho nos for má ban mû köd tet jük.
Két ta ní tó né ni – Simon né Far -
kas Be á ta és Pil lérné Fe ke te
And rea – fog lal ko zik a gye re -
kek kel, mind ket ten ta ní ta nak
és „nap kö ziz nek” is. A ta nu lók
ter he lé se egyen le te sebb, mi vel
a nap fo lya mán a ta ní tás és a
sza bad idõs te vé keny ség vált ja
egy mást. Az is ko la ott hon nagy
se gít sé get je lent azok nak a szü -
lõk nek, akik rend kí vül el fog lal -
tak, hi szen ott hon már nem kell
há zi fel ada tot ír ni.

A fel sõ ta go zat ba lé põ 5/a
osz tály nak Gõgös né Rovács
Ág nes, az 5/b osz tály nak
Szabóné Hor nok Il di kó lett az
osz tály fõ nö ke.

A 8. évfolyam szá má ra ez az
év el sõ sor ban a pá lya vá lasz tás -
ról szól. Nem kön  nyû meg fe le lõ
kö zép is ko lát vá lasz ta ni.

Ki csik nek és na gyok nak egy
a cél: a le he tõ leg job ban tel je sí -
te ni az adott év fo lyam ál tal tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket. A
fel ada tok nak va ló meg fe le lés
nem min dig si ke rül zök ke nõ -
men te sen. A fel zár kó zás ban kí -
vá nunk se gí te ni mi pe da gó gu -

sok, egyén re sza bott ké pes ség -
fej lesz tés sel.

Re mé nye ink sze rint ezt fog -
ja se gí te ni az új tör vé nyi sza bá -
lyo zás a szak rend sze rû ok ta tás
mel lett a nem szak rend sze rû
ok ta tás be ve ze té se az 5. év fo -
lya mon. A nem szak rend sze rû
ok ta tás ban nem az új is me ret
át adá sá ra, ha nem a kész sé gek,
ké pes sé gek fej lesz té sé re he lye -
zõ dik a hang súly. Az 5. év fo lya -

mon hét órát hasz ná lunk fel er -
re a cél ra ma te ma ti ká ból, ma -
gyar nyelv és iro da lom ból, ide -
gen nyelv bõl, tech ni ká ból és
rajz ból.

Ta nít vá nya ink nak si ke res
tan évet és jó ta nu lást kí vá nok.
Szü le ik nek pe dig ki tar tást és tü -
rel met.

Pereszte gi Gáborné
igaz ga tó

Új tanév küszöbén

Mi ért?
Tûr he tet len, ag gasz tó, kri ti -

kán alu li, bor zasz tó. De hány és
hány fé le jel zõt hal lunk jó ér zé sû
bá bol na i ak tól egy- e gy hét vé gét
kö ve tõ en. Csíny te vés? Ran da lí -
ro zás? Szán dé kos kár oko zás?
Az biz tos, hogy nem a vé let len
mû ve, amit ké pe in ken lát hat -
nak, me lyek egy- e gy hét vé gi
„sás ka já rás” kö vet kez mé nyei
au gusz tus hó nap ból. De ké szül -
het tek vol na bár me lyik hét fõ
reg gel, ami kor a mun ká ba
igyek võk ki tört, árok ba do bott
jel zõ táb lák kal, szét zú zott sze -
mét gyûj tõk kel, ös  sze tört köz té -
ri pa dok kal, eset leg meg ron gált
busz meg ál lók kal ta lál koz hat -
nak, és ször nyül köd nek. Az tán
ta lál gat ják, kik is le het nek a tet -
te sek. 

- Ta lán ide ge nek? Nem va ló -
szí nû. 

- Hely bé li ek? Na gyon va ló -
szí nû. 

- Ak kor mi ért? Sen ki nem ér -
ti. 

- Nin cse nek szem ta núk? Ta -
lán fél nek.

- A rend õr ség, pol gár õr ség
mi ért nem tesz sem mit, hi szen
évek óta lé te zõ prob lé ma ez?
Õket kön  nyen ki játs  szák a tech -
ni ka vi lá gá ban.

És még szám ta lan kér dés
me rül het fel az ér tel met len ron -
gá lá sok kal kap cso lat ban, de ta -
lán a leg fon to sabb: mi ért? Mi -
ért ron dít be le va la ki a sa ját
fész ké be? Vagy a köz ér de ke, a
kö zös ér té kek nem szá mí ta nak?
A vá laszt nem is mer jük, jó ma -
gam is csu pán kér dé sek kel va -
gyok te le, és bos  szú ság gal. 

Han tos Pé ter

Au gusz tus 8-án az éj sza kai órák ban
Bá bol nán a Wes se lé nyi ut cá ban két
sze lek tív hul la dék gyûj tõ edényt - pa pír
és üveg kon té ner – gyúj tot tak fel. A
kon té ne rek tel je sen el ég tek. A sze lek tív
hul la dék gyûj tõk a Kom mu ná lis Szol -
gál ta tó Kft. tu laj do ná ban vol tak.

Két fa a ke res ke dõ ud var ból. Már csak
múlt idõ ben be szél he tünk ró luk.
Egyéb ként élõ lé nyek vol tak. Leg kö ze -
lebb  gumifák at kell ül tet ni.

Két egy ko ri pad a ke res ke dõ ud var ból.
Az egyi ken hagy tak még ülõ fe lü le tet, a
má si kon csu pán egy lé cet. „Szép mun -
ka, bá tor tett volt.”

Hely szín ugyan csak a ke res ke dõ ud -
var. Két de ci tisz tán, vagy kó lá val meg -
hoz za a bá tor sá got, erõt. De mit vé tett
az épü let?



A Mátray-Ház Kft. im már he te dik alak -
alom mal ren dez te meg au gusz tus utol só hét -
vé gé jén azt a nagy sza bá sú csip ke ün ne pet, me -
lyet 1994-ben a “Mátray-ház la kói” in dí tot tak
út já ra “Arany csip ke díj” el ne ve zés sel, és két -
éven te tar tot tak, il let ve ad ták át az ar ra ki ér -
de me sült csip ke ké szí tõk nek. Az idõk fo lya -
mán az ér dek lõ dés oly mér ték ben nõtt e nem
min den na pi mû vé sze ti ág iránt, hogy a csip -
ke ün ne pet már éven te ren de zik, az “Arany -
csip ke dí ja kat” pe dig to vább ra is két éven te
íté lik oda a csip ke ho ni mû vé sze i nek. Idõ köz -
ben a csip ke ren dez vé nyek ki e gé szül tek más
mû vé sze ti ágak kép vi se lõ i nek be mu tat ko zá sá -
val is. El múlt év ben Mandur Lász ló nak, az or -
szág gyû lés aldelnökének fo tó ki ál lí tá sát te -
kint het ték meg az ér dek lõ dõk, idén pe dig
Szar ka Fedor Guido if jú gra fi kus mû vész szür-
realist al ko tá sai ke rül tek a sok-sok csip ké vel
dí szí tett ru ha köl te mény kö zé. 

A szer ve zõk ez út tal két ezer meg hí vót küld -
tek ki, mely bõl ezer ket tõ szá zat Bá bol nán pos -
táz tak. Ha zánk kü lön bö zõ tá ja i ról mint egy

hat van csip ke ké szí tõ ér ke zett a ha gyo má nyos
ren dez vény re. Az au gusz tus 30-i ün ne pé lyes
meg nyi tót dr. Mátray Ár pád ve zet te fel, majd
dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter be szé dét hall -
gat hat ták az egy be gyûl tek, aki kez de tek tõl
fog va egy ben a ren dez vény véd nö ke is. A fõ -
véd nö ki tisz tet ez al ka lom mal Hiller Ist ván
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vál lal ta – õ hi -
va ta los el fog lalt sá gai mi att sze mé lye sen nem
tu dott meg je len ni.  Ezt kö ve tõ en Mátray
Mag dol na, a nép mû vé szet mes te re kon fe rál ta
azt a di vat be mu ta tót, mely tu laj don kép pen a
szom ba ti prog ram ge rin cét ad ta. Csip ké vel dí -
szí tett ru ha köl te mé nyek ben gyö nyör köd het -
tek a részt ve võk, me lye ket Ré vész Már ta csip -
ke ké szí tõ, né pi ipar mû vész, va la mint Ta kács
Zsuzsánna, vi se let ké szí tõ, né pi ipar mû vész
mun ká i ból vá lo gat tak. Mátray Mag dol na ter -
mé sze te sen be mu tat ta Szar ka Fedor Guido
gra fi kus mû vészt is, nem is oly rég Bá bol nán
kop tat ta az is ko la pa dot.

A bá bol nai csip ke ün ne pet szí ne sí tet ték a
Cse pe re dõk nép tánc cso port nö ven dé kei, a

Kenderke mû vé sze ti is ko la mo dern tánc fa kul -
tá ci ó ja Ta tá ról, a Tiamo mo dern tánc cso port
Bá bol ná ról, va la mint a szin tén ta tai Bog lá ros
ének együt tes. 

Au gusz tus 30-án és 31-én a csip ke mû vé -
szet iránt ér dek lõ dõk a re ne szánsz kor di vat já -
ról, tex til kul tú rá já ról, csip ke és hím zés min tá -
i ról szó ló mun ka be mu ta tó kon, elõ adá so kon
ve het tek részt, mi köz ben ne ves ok ta tók tól le -
he tett újabb és újabb is me re te ket sze rez ni e
pá rat lan mû vé szet rej tel me i bõl.
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Az Idõ sek Klub ja tag ja i nak
nem sok ide je ma radt pi hen ni a
hidaskürti ki rán du lás után. Au -
gusz tus 2-án és 3-án Szol nok ra
utaz tak az úgy ne ve zett Strand
party-ra. „A prog ra mot ez elõtt
nyolc év vel ta lál tuk ki. Már az
el sõ ta lál ko zón ez ren vol tak.” –
me sél te Bozsóné Fa ze kas Ro zá -
lia fõ szer ve zõ - „Az idei év ben
úgy gon dol tuk, hogy ki nõt te
ma gát a ren dez vény és hat ka te -
gó ri á ban ver senyt hir det tünk,
me lyek: sza va lat, szó ló ének,
kó rus, pró za, tánc és szó ra koz -

ta tó mû sor. Az or szág min den
ré szé rõl és kül föld rõl is ér kez -
tek részt ve võk.” Márkusné Ma -
jor Ida kér dé sünk re el mond ta,
hogy a bá bol na i ak „má so dik al -
ka lom mal vol tak Szol no kon.
Tánc és kó rus ka te gó ri á ban in -
dul tak. Na gyon jól érez ték ma -
gu kat, re mek volt az idõ, így aki
akart még fü röd he tett is.”
Konczné  Sá ri kát, a cso por tok
fel ké szí tõ jét is meg kér dez tük a
prog ram ról: „El sõ nap a tánc -
cso port két ko re og rá fi át mu ta -
tott be. Az egyik a „Da ru ma - dár”, mely al föl di tán cok ból áll,

míg a má sik a „Szép vagy, gyö -
nyö rû vagy Ma gyar or szág” cí -
mû for má ci ós tánc. Má so dik
nap az ének kar al föl di nép da lo -
kat adott elõ.” A vis  sza jel zé sek
sze rint nyug dí ja sa ink igen nagy
si kert arat tak a kö zön ség kö ré -
ben. Sor ban kap ták a gra tu lá ci -
ó kat és az el is me rõ sza va kat.

Ez után Sá ri kát mû hely tit -
kok ról fag gat tuk: „Még fi a tal
as  szony ko rom ban tán col tam
és ta ní tot tam tánc cso por tot a
la kó he lyün kön, on nan me rí tet -
tem mo tí vu mo kat. Ezen kí vül a
te le ví zi ó ban a nép tánc mû so ro -
kat és a Cse pe re dõ ket is min -

dig meg né zem. In nen is szok -
tam „lop ni” egy-két mo tí vu -
mot. A nyug dí ja sok na gyon lel -
ke sek. Gya ko rol nak, is mé tel -
nek, hogy jó le gyen. A kó rus -
nak nép da los köny ve im bõl vá -
lo ga tok dal la mo kat. Az or szág
egész te rü le té rõl van nak gyûj -
te mé nyek, min dig ügye lek ar -
ra, hogy egy össze ál lí tás egy vi -
dék rõl szár ma zó da lok ból áll -
jon.” Be szél ge té sünk vé gén
meg tud tuk, hogy a Vad vi rág
cso port két új pro duk ci ó val ké -
szül a Ku ko ri ca Fesz ti vál ra.
Hogy mik lesz nek ezek? Az
ma rad jon meg le pe tés.

T.S.

Szolnoki Strand party

A CSIPKE ÜNNEPE ,,SZÁZSZORSZÉP’’ rendezvénysorozat
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Jú li us 8-án az Ötösfogat ét te -
rem ben kö szön töt te vá ro sunk
egész ség ügyi dol go zó it Ön kor -
mány za tunk. Dr. Hor váth Klá ra
pol gár mes ter kö szön tõ jé ben el -
mond ta, hogy Sem mel we is nap
al kal má ból sze ret nék kö szö ne -
tet mon da ni azért az ál do za tos
mun ká ért, amit a te le pü lé sen
vé gez nek. Tisz te let öve zi az
alap el lá tó- és járóbeteg szak el -
lá tó or vo so kat, as  szisz ten se ket,
vé dõ nõ ket, gyógy szer tá ri- és
tech ni kai dol go zó kat, kü lö nö -
sen eb ben az év ben, ami kor a
po li ti ka vi ha rai is erõ tel je sen
meg té páz ták az egész ség ügyet,
és mind an  nyi unk lel ki ál la po tát.
Minden nek el le né re a Bá bol nai
Ön kor mány zat pró bál meg ten -
ni min dent an nak ér de ké ben,
hogy az egész ség ügyi el lá tá sa -
ink meg fe le lõ ek le gye nek és a
te le pü lés la ko sai szá má ra mi nél
ma ga sabb szín vo na lat tud ja nak
biz to sí ta ni.

Ez után dr. Nagy Le hel Csa ba,
a Kardirex Egész ség ügyi Köz -
pont igaz ga tó fõ or vo sa kö szön -
töt te a je len le võ ket, majd Sem -
mel we is Ig nác ról mon dott né -
hány gon do la tot: „1818. jú li us
1-jén szü le tett. Õ az egyik leg is -

mer tebb ma gyar or vos. Fo gal -
maz hat nánk úgy is, hogy hal ha -
tat lan em ber rõl van szó, hi szen
ahogy az idé zet is mond ja: „Ad -
dig él az em ber, amíg em lé kez -
nek rá.” Élet út ja mit is üzen het
ne künk eb ben a mai ro ha nó vi -
lág ban? Ezt úgy le het ne meg fo -
gal maz ni, hogy sze ré nyen él ve,
az élet ap ró örö me it, dol ga it is
fel is mer ve küz de ni ma gun kért,
csa lá dun kért, az el esett, be teg
em be re kért.”

Ezen gon do la to kat kö ve tõ en
is mét pol gár mes te rünk ka pott
szót, aki tõl meg tud hat ták a je -
len le võk, hogy „az ön kor mány -
zat be ad ta pá lyá za tát az egész -
ség ügyi köz pont tel jes kö rû fel -
újí tá sá ra, több mint 100 mil lió
fo rin tos költ ség ve tés sel. Na -
gyon sok pá lyá zó van a ré gi ó -
ban, de min dent meg te szünk
azért, hogy jö võ re már eset leg
azt mond has suk, hogy sok kal
jobb kö rül mé nyek kö zött dol -
goz nak az egész ség ügyi köz pont
dol go zói.”

Az est to váb bi ré szé ben egy-
egy szál vi rá got ad tak át a je len -
lé võk nek, majd kel le mes han -
gu lat ban fo gyasz tot ták el az íz -
le tes va cso rát. T. S.

Egészségügyi dolgozóink köszöntése

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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Ölel ve táp lál ni – ilyen élet ké pet rit kán le het lát ni, de akik ta -
lál koz nak ve le, több nyi re el for dít ják a fe jü ket. Van nak, akik za -
var ba jön nek, má sok meg ha tód nak. A vo na ton, park ban szop -
ta tó anya lát vá nya át su han tat va la mit az em ber ben. Egy olyan
ér zést, amely be sok min den be le tar to zik, kezd ve a sze re tet tõl
az egy más hoz tar to zá sig.

Né hány év ti zed del ez elõtt még nem tar to zott a szo kat lan ság
ka te gó ri á já ba a gyer me ket szop ta tó anya lát vá nya. Az tán vál -
toz tak az idõk és ve le a nor mák. Egy szer csak nem lett di vat
szop tat ni, sõt! Hi á ba akadt né hány meg szál lott szak em ber, aki

vál tig haj to gat ta az anya tej pó tol ha tat lan sá gát,  a cse cse mõk
lát vá nyos gya ra po dá sát ga ran tá ló táp sze rek fog lal ták el az
anya tej he lyét. Egé szen ad dig, amíg tá mad tak új sze lek, s új ra
fel fe dez ték az anya te jet. Nap ja ink ban azt ja va sol juk, hogy a
cse cse mõk leg alább 4 hó na pos ko ru kig ne kap ja nak más táp lá -
lé kot.   

Így  gon dol ták  azok  az  édes anyák is, aki ket 2008. au gusz tus
6-án 17 órá ra hív tunk meg gyer me ke ik kel az anya tej vi lág nap ja
al kal má ból 15. al ka lom mal ren de zett ün nep sé günk re a gyer -
mek ren de lõ vá ró ter mé be. Né hány apu ka és test vér is el kí sér te
a meg hí vot ta kat a jó han gu lat ban zaj ló ren dez vény re. Hé rics
Józsefné, vé dõ nõ kö szön tõ je után a Cse pe re dõk nép tánc cso -
port óvo dás cso port ja egy kis mû sor ral ked ves ke dett a meg hí -
vot tak nak. 

Ez után az édes anyá kat és gyer me ke i ket aján dék kal kö szön -
töt tük.  TO TÓ ki töl té sé re is sor ke rült, ter mé sze te sen az anya -
tej és szop ta tás té má ban. 

Vé ge ze tül egy kis ven dég lá tás ra in vi tál tuk a meg hí vot ta kat.
Amíg a szü lõk kö tet le nül be szél get tek, az ap ró sá gok is jól érez -
ték ma gu kat, ba rát koz tak egy más sal. 

Kö szön jük tá mo ga tó ink se gít sé gét: Pol gár mes te ri Hi va tal,
Ambi ente Stú dió Bt, RE ÁL élel mi szer, 139 sz. bolt,
McDonalds Bá bol na, Fõ nix vi rág bolt, Nagy Kár oly, Kiss And -
rás, Tresc sik Han na, Sza kál Ber na dett, Pál és Hor váth Bt.,
Mária Patika Bábolna.

Kuti Eri ka

Természetesen... anyatejjel!

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

ÚJ RA EGYÜTT
A KÖ ZÖS TA NÁCS BAN

Köz tu do má sú, hogy a het ve nes évek idõ -
sza ká ban mind a tár sa dal mi, mind a po li ti -
kai és gaz da sá gi szer vek je len tõs át szer ve -
zé sé re ke rült sor. A nagy egy sé gek lét re ho -
zá sa volt a cél. Ugyan is azt gon dol ták az ak -
ko ri il le té ke sek, hogy a ha té ko nyabb mun -
ka a na gyobb egy sé gek nél job banérvényre
jut. Így ke rült sor az ál la mi, il let ve a ta ná csi
szer vek, majd az ok ta tá si és egész ség ügyi
szer vek át szer ve zé sé re is. Ná lunk Bá bol nán
az el sõ ilyen lé pés re 1975. ja nu ár 3-án ke -
rült sor, ami kor is hos  szabb elõ ké szí tés
után lét re jött Bábolna-Bana köz sé gek kö -
zös ta ná csa Bá bol na szék hel  lyel. A tör té ne -
lem ér de kes sé ge, ta lán fin to ra is, hogy amíg
ko ráb ban év szá zad okon ke resz tül Bá bol na
tar to zott Banához, ad dig most meg vál to -
zott, meg for dult a sor rend. Per sze meg kell
mon da ni, hogy ez nem ment ilyen egy sze rû -
en. Nem is me he tett. Ér de kek, té nyek és el -
kép ze lé sek üt köz tek. A fel sõbb szer vek sem
egy for mán lát ták a dol go kat. Jog gal!
Ugyan is Ba nán a jó ta ná csi mun ka fel té te le
adott volt. Nagy sze rû köz ség há za, jól kép -
zett ta nács el nök, jól mû kö dõ ta ná csi ap pa -
rá tus és ta nács tag ság volt. Bá bol nán mind -
ez hi ány zott. Nem volt ta nács há za, a meg lé -
võ el nök nyug díj elõtt állt, a ta ná csi mun ka
is ha gyott kí ván ni va lót ma ga után. Azon ban
volt egy dön tõ té nye zõ. Ez pe dig a Bá bol nai
Ál la mi Gaz da ság volt. Nem sok kal ko ráb -

ban a gaz da ság új ve ze tést, ta lán azt is le -
het ne mon da ni, hogy új ve ze tõt ka pott. Ez
a Pécs rõl ide ke rült fi a tal em ber – akit úgy
hív tak hogy Burgert Ró bert – hi he tet len
dol go kat mû velt. A me zõ gaz da sá gi ter me -
lést szin te for ra dal ma sí tot ta. A ko ráb ban
vesz te sé ges gaz da ság ból nye re sé ges üze met
szer ve zett. A mun ka he lyek so ka sá ga – le -
het mon da ni, hogy szá zai – te rem tõd tek
meg. Az ,,Iparszerû ba rom fi hús és to jás ter -
me lé si’’ rend szer, majd az ipar sze rû ser tés -
ter me lé si rend szer és ké sõbb a ku ko ri ca ter -
me lé si rend szer adott le he tõ sé get arra,
hogy a he lyi mun ka erõ tar ta lé ko kon kí vül
más köz sé gek mun ka erõ tar ta lé kát is tud -
ták fog lal koz tat ni. Pl. Banáról több, mint
300 em ber járt Bá bol ná ra, de ezt el mond -
hat juk a töb bi szom szé dos köz ség rõl is.
Nem cso da, hogy a tárkányi ta nács öröm -
mel csat la ko zott Bábolna-Bana kö zös ta -
nács hoz 1977 áp ri lis 10-én. Csak meg je -
gyez zük, hogy Tárkány csat la ko zá sá ra a 3
köz ség nek több, mint 7000 fõ la ko sa lett. A
ta nács tag ság 77 ta gú vá fej lõ dött, eb ben Bá -
bol na 25, Bana 21 és Tárkány 31 fõ ta nács -
ta got adott. A ko ráb ban em lí tett vi ta ered -
mé nye ként a gaz da ság ra gasz ko dott ah hoz,
hogy a kö zös ta nács el nö ke és VB-tit ká ra
bá bol nai le gyen, a banai és tárkányi társ -
köz sé gek ben egy-egy el nök he lyet tes és egy
ad mi niszt rá tor lát ta el a fel ada to kat.

A Bá bol nai Ál la mi Gaz da ság ter me lé si
si ke rei ked ve zõ ha tás sal vol tak az itt élõ la -

kos ság hely ze té re. Jó mun ka al kal ma kat és
ke re se ti le he tõ sé get biz to sí tott nem csak a
fér fi aknak, hanem az as  szo nyok sõt a lá -
nyok szá má ra is. Az üzem az egyéb szo ci á -
lis kér dé se ket, köz tük a la kás kér dést is új -
sze rû en pró bál ta meg ol da ni. Az el hasz ná -
ló dott ál la mi cse léd la kás ok ra nem akart
pénzt köl te ni, he lyet te ar ra ösz tö nöz te a la -
kó kat, hogy épít se nek új, saját há zat. Az eh -
hez szük sé ges ház he lye ket a fel sõbb szer -
vek kel ví vott ke mény harc után a sa ját te rü -
le té bõl a he lyi ta ná cson ke resz tül biz to sí -
tot ta. A la ko sok pe dig akar tak épít kez ni!
Mi ért ne akar tak vol na, ami kor óri á si ked -
vez mé nyek vol tak. A ház he lyek ára négy -
zet mé te ren ként 6 Ft volt, ked vez mé nyes
ház épí té si köl csön 100.000 Ft., bon tá si
anyag, ka vics, ho mok, fu var szin te fil lé re -
kért. Szin te hi he tet len ház épí té si prog ram
in dult el. Dön tõ sze re pet ját szott a tár sa -
dal mi mun ka. Az épí te ni szán dé ko zók ösz  -
sze áll tak 12-15 fõs bri gá dok ba. Ezek a bri -
gá dok egy-egy szak em ber irá nyí tá sá val, a
lá ba za tot, a fa la zást is el  tud ták vé gez ni.
Min den sza bad idõ, min den va sár nap a ház -
he lye ken telt el. A sa ját  há za kon kí vül
egyéb köz mû vek is épül tek tár sa dal mi
mun ká val. A 16-os la kó te lep 4 ut cá já nak a
víz ve ze ték há ló za ta is így épült. Nem cso da,
hogy kö zel két év ti zed alatt a te le pü lés 24
ut cá val bõ vült.

Foly tat juk.
Sza kács Fe renc
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Haj nal An na (Gyepüfüzes, 1907. febr. 1. –
Bp., 1977. szept. 6.): köl tõ, Jó zsef At ti la-dí jas
(1966). Gyepüfüzesen és Pin ka fõn járt is ko lá ba.
Szom bat he lyen tett pol gá ri is ko lai vizs gát. 1926-
ban csa lád já val Bp.-re köl tö zött, ma gán ta ní tás ból
élt, an gol nyelv órá kat adott. A har min cas évek ele -
jé tõl je len tek meg ver sei a Pász tor tûz és az Ál lás -
pont c. fo lyó irat ok ban, a Nyu gat 1933 de cem be ré -
ben kö zöl te elõ ször ver se it. El sõ ver ses kö tet ét, Éb -
redj fel ben nem álom (1935) a fel fo ko zott exp resz  -
szi vi tá sú vers for má lás, a ken dõ zet len ön val lo más
jel lem zi. Gya ko ri ak köl te mé nye i ben az an tik min -
ták ra uta ló, idil li kus-bu ko li kus ké pek. Him nu szok
és éne kek c. kö te té nek (1938) vers épí té sé re Ho ra ti -
us és fõ leg Ber zse nyi Dá ni el örök sé ge jel lem zõ.
Mes te ré nek Ba bits Mi hályt tar tot ta. Egyik szer -
kesz tõ je volt Trencsényi-Waldapfel Im ré vel a rö vid
éle tû Ar go na u ták (1937–38) c. fo lyó irat nak. Lét re -
hoz ta a Tóth Ár pád Tár sa sá got, amely nek tag jai,
írók, köl tõk, kri ti ku sok az õ la ká sán tar tot ták fel ol -
va sá sa i kat, vi tá i kat. 1937-ben fe le sé gül ment Keszi
Im ré hez. A II. vi lág há bo rú ide jén írt an ti fa sisz ta
ver se i nek egy ré sze 1944-ben el pusz tult. 1946-ban
köz re ad ta Ös  sze gyûj tött ver se it. Baumgarten ju ta -
lom ban ré sze sült (1947). Az Or szá gos Könyv hi va -
tal nál lek to ri ál lást vál lalt 1949-ben. Át me ne ti vál -
ság után 1952-ben je lent meg az Óri á sok szá za da c.
kö te te. Lí rá ját szün te le nül gya ra pí tot ta mí tosz te -
rem tõ kép ze le te, ter mé szet szem lé le te, majd utol só
kö te te i ben szem be né zé se az öreg ség gel, a ha lál lal.
Hitt az élet le gyõz he tet len sé gé ben. Mû for dí tói te -
vé keny sé ge is je len tõs. Leg in kább az an gol köl té -
szet ben volt ott ho nos, el sõ sor ban Bre ton, Blake,
Burns, Lear és Swinburne tol má cso lá sa i val al ko tott
ma ra dan dót. Írt még gyer mek ver se ket, gyer me -
kek nek szó ló el be szé lé se ket, for dí tott if jú sá gi iro -
dal mat is. Éle té rõl Új ra szü le té sek cím mel a Pá lyám
em lé ke ze te c. so ro zat ban val lott. 1977. szep tem ber
6-án halt meg Bu da pes ten.

Mun kás sá gá ról így val la nak az iro dal má rok:
„Rit ka ság, ha egy köl tõ - még hoz zá ki vá ló köl tõ

- lé nye gé ben egész, hos  szú nak mond ha tó élet út ján
ugyan azt fe je zi ki ma gas hõ fo kon: az élet, a lé te zés
di csé re tét. Ezt „éne kel te” fi a ta lon, fõ ként himnikus
han gú köl te mé nyek ben, és idõs ko rá ban is, a meg -
õr zött ódai han got egy re gyak rab ban elé gi kus köl -
te mé nyek kel vál to gat va, a di csé ret be egy re több
ag go dal mat, szo ron gást ve gyít ve. Orp he usz gyer -
me ke õ: úgy tet szik, nem csak a ter mé szet rõl ír,
mint a köl tõk ál ta lá ban, ha nem ma ga a ter mé szet
nyil vá nul meg ver se i ben.”

”Látása min dig egy be fog ja a föl dit és az égit, a
kö ze lit és a tá vo lit, bol dog ámu la tá nak ta la ja, oka,
tár gya a ter mé szet. Te kin te te mint ha õs anya te kin -
tet vol na, mint ha ma ga a gyön géd ter mé szet néz né
gyer me ke it olyan szem mel, amely elõtt nincs nagy
és nincs ki csi, amely elõtt nagy és ki csi va la mi mó -
don egy be esik. És így vol ta kép pen min den kö ze li -
vé, ott ho ni vá vá lik. Haj nal An ná ban sem mi sincs a

20. szá zad el ide ge ne dé sé bõl, lí rá ja csu pa em ber kö -
zel ség. Ez a fáj dal ma san bol dog köl té szet, ez a nem
szû nõ gyer me ki ámu lat, ez a rég óta ha lál tu da tos
em ber sze re tet meg aján dé koz min ket, ol va só it
olyas mi vel is, ami nap ja ink ban rit kán, na gyon rit -
kán jut osz tály ré szün kül: az ének hang gal, az zal a
ter mé sze tes vers be széd del, amely az iga zi lí rá nak
el vi tat ha tat lan és ta lán leg fõbb ha tó anya ga. Mint -
ha a köl té szet õs for rá sá tól in dult vol na el, ami kor a
gye rek ko ri Rá ba-part ról el in dult, és min dig is meg -
tar tot ta em lé ke ze té ben, ver se ter mé sze tes öm lé sé -
ben en nek a for rás nak õsi, vi gasz ta ló fris ses sé gét.
Ahogy egyik ko rai ver sé ben mond ja: „Mert aki lát,
meg lát ja raj tam: – ez itt az Is ten ked velt lá nya.” 

Haj nal An na:

SZEP TEM BER...
Édes, édes most a nap,
bor van benn, vagy méz?
el sõ csók ban nyár és õsz
ké ken ös  sze néz.
Má mo ros a le ve gõ
len ge tánc a fény,
sen ki sincs ki el len áll,
hõsebb le gyek én?
S vajjon hõsebb aki sir?
jobb-e aki fáj?
me lyik hüség iga zabb?

s már fe lel a táj -
gesz te nyé ken rõt le vél
s má so dik vi rág,
zsen ge bim bók és avar,
bo lond a vi lág?
Te is be csa pod szivem
sulyod, bá na tod?
mind le dob tad mit a sors
or vul rádrakott
s ugy per dülsz most tán co san
mint kit szél ka var,
áll jak? fus sak? me lyik több?
hon nan e za var?
Uj vi rág zás és gyü mölcs
ve gyül itt, mo hó,
kecs ke rá gó, bo dza is
mind csu pa bo gyó
s mi re kó ró lesz a zöld
csip ke ró zsa ág
vi rít majd a csitkenye
kihivó vi rág,
gunyos, pi ros üze net
mi re jön a tél,
csat to gó fe hér fo gá tól
sen ki sincs ki fél.
Hári Já nos min den fa,
di csek võ le gény,
mes  sze van még tél és fagy,
hen ceg jen sze gény.
Te is hõs ködj ma szivem,
hidd a vágy, a nyár
örök ké tart, jó ka land,
s min dig utra vár -
s fe ledd, fe ledd hogy a vég
min dig siri hó,
ahol an  nyi vágy után
meg pi hen ni jó.

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 szeptem-
ber 6-án lesz 31 éve, hogy befejezte földi pályafutását.
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TERVEZETT
PROGRAM

GUSTAIOLO HÍREK

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

Kukoricás ételeinket
keressék a helyszínen!

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

Figyelem, október 16-án

Is mét tor kos csü tör tök
A menüsor hamarosan megtekinthetõ 

a www.gustaiolo.hu weblapon,
illetve a Bábolnai Fórumban

VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

Akció! Akció!

–10%
kedvezményre jogosító kupun

Az alábbi kivágható kupon felmutatásával 10% kedvezményt
biztosítunk az ételárainkból.

Az akció 2008. szeptember 31-ig szól.

Csak egyszeri 
kedvezményre jogosít,

más kedvezménnyel 
össze nem vonható.

$

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

A SZERVEZÕK KÜLÖN SZERETETTEL VÁRJÁK A BÁBOLNAI LAKOSOKAT. 

A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA BÁBOLNAI LAKCÍMKÁRTYÁVAL INGYENES!!
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Jú li us 11-én egy lo vas ko csi
in dult el Bõnyrõl Bá bol ná ra,
majd más nap in nen foly tat ta út -
ját Koc sig. A lo vas ko csin töb -
bek kö zött ott uta zott He lyei
Lász ló szín mû vész is, aki a so -
kak ál tal is mert Má tyás ki rály
me se film-so ro zat ban sze rep lõ
„Igaz sá gos” hang ját köl csö nöz -
te. Per sze mi lyen sze re pet kap -
ha tott vol na most mást, mint a
már té vé kép er nyõ kön sze rep lõ
Má tyá sét, im már nem csak a
hang já val élet re kelt ve. És hogy
mi rõl is szólt a két na pos ko csi -
tú ra? Er rõl Szil vássy Ist vánt a
Ko csi Pro jekt ki ta lá ló ját és fõ -
szer ve zõ jét kér dez tük.

„A Ko csi Pro jekt vég sõ cél ja
egy úgy ne ve zett tu ris ták nak
szánt lo vas sztrá da lét re ho zá sa
a vi lág el sõ ko csi út já nak nyom -
vo na lán” – kezd te a Ko csi Pro -
jekt ki öt lõ je. „A ko csit, vagy

más né ven gyors sze ke ret elõ -
ször a vi lá gon a Ko má rom-Esz -
ter gom me gyei Kocs te le pü lé -
sen dol go zó bog ná rok hoz ták
lét re. Ké sõbb ez a te le pü lés lett
a név adó ja min den nyel ven an -
nak a jár mû nek, amit ma is ko -
csi nak hí vunk. A ko csi egyéb -
ként nem csak ab ban kü lön bö -
zött a ko ra be li ök rök, bi va lyok,
sza ma rak, vagy ösz vé rek ál tal
von ta tott jár mû vek tõl, hogy ki -
zá ró lag lo vak húz ták, ha nem
ab ban is, hogy a szer te Eu ró pá -
ban hasz ná la tos cur rus
mobilissal szem ben a ko csik
bog ná rok ál tal ké szí tett jár mû -
vek el let tek lát va „len gés csil la -
pí tó val is. A ko csi és a vi lág el sõ
ko csi út ja pe dig szo ro san ös  sze -
függ I. Má tyás sze mé lyé vel is.
Az õ ural ko dá sa alatt al kot ták
meg ugyan is a ko csit, amely nek
õ ma ga is hasz ná ló ja volt, még -

hoz zá a vi lág el sõ ko csi út ja Bu -
da és Bécs kö zött.

Ma ga a Ko csi Pro jekt egyéb -
ként 44 ma gyar te le pü lést érin -
te ne, amely bõl idén 8 te le pü lé -
sen, köz tük Bá bol nán is tar tunk
úgy ne ve zett Ko csi Ün ne pet. A
ren dez vény so ro zat szo ro san il -
lesz ke dik az idei esz ten dõ höz
is, hi szen Re ne szánsz Év van
Ma gyar or szá gon. Sze ret nénk,
ha si ke rül ne a ko csi ra, mint
hun garikum ra fel hív ni a fi gyel -
met, más részt GPS tech ni ká val
fel tér ké pez ni és fel je gyez ni azt
az út vo na lat, ame lyen a jö võ ben
re mél he tõ leg el in dul nak majd a
lo vas tu riz must ked ve lõk is” –
foly tat ja Szil vássy Ist ván.

A ko csin egyéb ként he lyet
fog lalt egy hely tör té nész is, ne -
ve ze te sen Mé szá ros Ár pád, aki
rész le te sen mu tat ta be a be uta -

zott út vo na lat kö rül ve võ tá ja kat
és azok tör té ne tét. Szil vássy Ist -
ván vé le mé nye sze rint na gyon
fon tos, hogy a maj dan ide lá to -
ga tó tu ris ták kal meg le hes sen
is mer tet ni azt a tá jat, és a te le -
pü lé se ket, ame lyen vé gig ha lad -
nak. Eb ben pe dig a leg na gyobb
se gít sé get a hely tör té né szek
tud ják nyúj ta ni.”

A Ko csi Pro jekt ki öt lõ je azt
is el mond ta, hogy a mos ta ni
utat úgy ne ve zett Ko csi Ün ne -
pek kö ve tik majd Má tyás ki rály
ko csi ja cím mel, amely nek ke re -
té ben em lék táb lát avat nak, ami
ar ról ta nús ko dik, hogy a te le pü -
lé sen át ha ladt a vi lág el sõ ko csi -
út ja. Bá bol nán szin tén lesz Ko -
csi Ün nep, ame lyet a Ku ko ri ca -
fesz ti vál ide je alatt fog nak le bo -
nyo lí ta ni.

Ön tudja-e, hogy hol van a világ elsõ kocsiútja?

A vá ros ban sé tál va vagy au tó val köz le -
ked ve ta pasz tal hat juk, hogy a la kó há zak
ud va rán gyö nyö rû en par ko sí tott kert, szép
ápolt gyep van, míg a ke rí té sen kí vü li te rü -
le ten sok eset ben el ha nya golt fû fel töl tõ -
dött, ga zos csa pa dék el ve ze tõ árok vár ja a
ven dé get.

Bá bol na Vá ros hon lap ján a fó ru mot ol -
vas va fel ve tõ dött, hogy a köz te rü let fenn -
tar tást vég zõ vál lal ko zó al kal ma zot tai egyes
ut cák ban nem vág ják le az in gat lan ke rí té -
sé ig a fü vet, mert ál lí tó lag az „a vál lal ko zó
dol ga len ne”. 

Sze ren csé re a la kók egy ré sze rend sze re -
sen kar ban tart ja a la kó ház ke rí té sén kí vül
esõ köz te rü le tet is. A há zak elé gyü mölcs-
és dísz fá kat ül tet nek, vi rá go sí ta nak, gon -
dos kod nak a csa pa dék el ve ze tõ ár kok ere -
de ti ál la pot ban va ló fenn tar tá sá ról, szí vü -
kön vi se lik az in gat la nuk elõt ti köz te rü let

gon do zá sát. Re mél he tõ leg a la kos ság ré -
szé rõl ez utób bi fel fo gás mind in kább el ter -
jed te le pü lé sün kön, ugyan is a köz te rü le tek
hasz ná la tá ról szó ló je len leg ér vény ben lé võ
ren de let ér tel mé ben az in gat lan ha tá rá tól
az út test kö zép vo na lá ig tar tó köz te rü let
kar ban tar tá sa az in gat lan tu laj do no sá nak a
fel ada ta. Ezen fel ada tok kö zé tar to zik a
csa pa dék el ve ze tõ ár kok rend ben tar tá sa is,
azon ban több he lyen a la kó há zak elõt ti csa -
pa dék el ve ze tõk ön ké nye sen fel töl tés re ke -
rül tek, sok eset ben csak egy 80-as csõd ara -
bot tet tek az töl tés alá. A nyílt ár kok így
nem ké pe sek el ve zet ni a fel hõ sza ka dás ok
al kal má val le zú du ló vi zet. Az ár kok a leg -
több he lyen a meg épí té sük óta nem let tek
ki la pá tol va, ezért a fo lya ma tos „ter mé sze -
tes” fel töl tõ dés kö vet kez té ben ere de ti
funk ci ó ju kat nem lát ják el meg fe le lõ en. A
le hul ló fa le ve lek, fe nyõ tüs kék, és az eset le -

ge sen be le do bált hul la dék (Csi kó te le pi út)
el tö mí ti az át ere sze ket, és az em be ri ha -
nyag ság mi att eset leg an nak az ud va rát ön -
ti el az esõ víz, aki egyéb ként ren de sen tisz -
tán tart ja az ár kot és az ah hoz tar to zó át -
ereszt.

Re mél he tõ leg mind töb ben fel is me rik,
hogy a la kó há zak elõt ti köz te rü let és nyílt
árok rend ben tar tá sa mind an  nyi unk ér de -
ke, a la kos ság ez ál tal hoz zá já rul a vá ros
tisz ta ren de zett ké pé nek fenn tar tá sá hoz.

A köz te rü let fenn tar tá si mun ká kat a ki -
emelt fon tos sá gú te rü le te ken (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.

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 Com mu nal
Con tact Kft. vég zi. Amen  nyi ben a fû nyí rás -
sal kap cso lat ban kér dé sük van, a Bá bol nai
Szenny víz ke ze lõ és Szol gál ta tó Kft. kész -
ség gel áll a la kos ság ren del ke zé sé re.

Bábolnai Szolgáltató Kft.

Közterület-fenntartás
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„Bá bol ná ért” Köz hasz nú Köz ala pít vány

PÁ LYÁ ZAT
Gyer me kem ré szé re a 2008/2009. tan év re meg pá lyá zom a Bá bol ná ért Köz hasz nú Köz -

ala pít vány ösz tön dí ját. (A Bá bol ná ért Köz hasz nú Köz ala pít vány gon doz za a „200 éves
Bá bol na” Ala pít vány ha gya té kát, an nak be ol va dá sa foly tán.)

Ösz tön díj ra jo go sult: Bá bol na Zrt. és hoz zá tar to zó tár sa sá gok dol go zó já nak gyer me -
ke.

Mel lék let: Is ko la lá to ga tá si bi zo nyít vány (ki vá ló ta nu ló ese tén: bi zo nyít vány má so la ta)
Bank szám la szám meg adá sa a ki fi ze tés nél kü löz he tet len fel té te le!

Be adá si ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

………………………………………
mun ka hely iga zo lá sa

A HA TÁR IDÕ JOG VESZ TÕ!

GYER ME KEM 

Ne ve: …………………………………...................................………………………………..

Szül. hely, idõ: ......………....….....……...................................………………………………

Lak cím: …………..........……………...................................…………………………………

Is ko la: ...……………………………....................................………………………………….

Év fo lyam: .....…………………………....................................……………………………….

Bank szám la szám: ....…………………....................................……………………………….

Pá lyá zó ne ve: …………………………....................................……………………………....

Mun ka hely pon tos meg ne ve zé se: ..........................................................................................

....................................................................................................................................................

………………...……………………
a pá lyá zó alá írás
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JE LENT KE ZÉ SI LAP
Alul írott je lent ke zem a Bá bol ná ért Köz hasz nú Köz ala pít vány tól

a 2008. évi nyug dí jas szo ci á lis tá mo ga tás ra.

Név:………………………......……...................................................................................................................

Lak cím: …………………….........................................................................………………………………….

Nyug díj ha vi ös  sze ge: ……………...................................................................................……………………

Fo lyó sí tá si törzs szám: ….......................................................… Nyug díj ba vo nu lás éve: …......................…

Nyug díj ba vo nu lás elõt ti utol só mun ka hely: ………......................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ……………............................................................…………….....………….......………

Sze mé lyi ig. szám: …………....................................................................................................……………….

Adó azo no sí tó szám: ……………..............................................................................................………………

Bank szám la szám: ……………..........................................................................................................................

Dá tum: ………………………………………………………

................................................................
alá írás

A Bá bol na Ménesbirtok ala pí tá sá nak 200
éves év for du ló já ra lét re ho zott „200 éves
Bá bol na” Ala pít vány be ol vadt a Bá bol ná -
ért Köz hasz nú Köz ala pít vány ba.

A Bá bol ná ért Köz hasz nú Köz ala pít vány
a ko ráb bi ala pít vány te võ szán dé ká nak
meg fe le lõ en 2008. év ben tá mo ga tás ban kí -
ván ja ré sze sí te ni a Bá bol na ZRt-tõl, tár sa -
sá ga i tól, il let ve jog elõd jé tõl nyug díj ba vo -
nult dol go zó kat. 

Kér jük je lent ke zé sü ket a mel lé kelt
nyom tat vány sze rint 2008. szep tem ber 30-
ig a Bá bol ná ért Köz hasz nú Köz ala pít vány

Ku ra tó ri u má nak (2943 Bá bol na, Jó kai M.
u. 12.) meg kül de ni szí ves ked je nek. Hi ány -
pót lás ra le he tõ ség nincs! Bank szám la szám
és a nyug dí jat iga zo ló bi zony lat meg adá sa
a ki fi ze tés nél kü löz he tet len fel té te le! A ha -
tár idõ jog vesz tõ!

dr. Jan kó Mik lós
Ku ra tó ri um el nö ke

Mel lék le tek: NYUG DÍJ SZEL VÉNY,
vagy NYUG DÍ JAT IGA ZO LÓ BI ZONY -
LAT (bank szám la ki vo nat, vagy pénz in té ze -
ti iga zo lás),  BANK SZÁM LA SZÁM

NYUGDÍJASAINK

✄ ✄
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Hal te le pí tés az Ölbõi-ta von
Vá ro sunk hor gász egye sü le te jú li us 22-én is mét ha la kat te le pí -

tett az Ölbõi tó ba. Ba logh Ist ván, egye sü le ti el nök kér dé sünk re el -
mond ta, hogy „éven te négy szer szok tunk ha lat te le pí te ni. Idén ez
volt a har ma dik, s az õsz fo lya mán még egy szer szán dé ko zunk ezt
meg ten ni. Ko ráb ban af ri kai har csát, most pe dig 21 q pon tyot hoz -
tak. Évek óta Csá szár ról ren del jük a ha la kat, mi vel na gyon szép ál -
lo má nyuk van. … A te le pí tés után meg jött a ká ni ku la, ilyen kor a
ha lak is lus táb bak, nem esz nek, ha nem fent, a víz te te jén pi pál nak,
oxi gént ke res nek. Ám aki haj nal ban, vagy a szom bat éj sza kai hor -
gá sza ton ki megy, az meg fog ja a ha lat most is.” Ez után a tó for gal -
má ról, a hor gá szok fe gyel mé rõl kér dez tük az el nök urat. Meg tud -
tuk, hogy „az or szág min den ré szé rõl jön nek Ölbõre. Na gyon sok
na pi je gyet el ad tunk, ezért is tu dunk éven te négy szer ha lat te le pí -
te ni. Az idén nem volt fe gyel mi vét ség az egye sü le ti tag ság nál,
min den ki be tart ja a sza bá lyo kat. Kül sõ sök van nak, akik meg pró -
bál nak „fe ke tén” hor gász ni, de van tíz õrünk, akik rend sze re sen
jár ják a tó par tot, s ele jét ve szik ezek nek a dol gok nak.” T. S.

Idén két szer, jú ni us ele jén
és jú li us vé gén ren de zett lo vas
tá bort 7 és 14 év kö zöt ti gye re -
kek nek a Pettkó-Szandtner Ti -
bor Lovaskol légium és Szak is -
ko la. Ter mé sze te sen a tá bo roz -
ta tás nem tit kolt cél ja az, hogy
nép sze rû sít sék az in téz ményt,
és a te het sé ges gye re ke ket
meg pró bál ják az it te ni lo vas
kép zés be vis  sza csá bí ta ni.

Mint tud juk, a Pettkó-
Szandtner Ti bor Szak is ko la
je len leg ta lán az or szág leg -
jobb lo vas szak kö zép is ko lá ja.
A ma gas szín vo nal meg mu tat -

ko zik a nyá ri lovastáborok al -
kal má val is. A gye re kek itt
Bá bol nán na pon ta két szer lo -
va gol hat nak, ami nem szok vá -
nyos az ilyen és eh hez ha son ló
tá bo rok ban. Per sze a lo vag lá -
son túl még azért akad prog -
ram egy ilyen tá bor so rán. Itt
Bá bol nán a gye re kek pél dá ul
a he lyi ar bo ré tum ban ver se -
nyez tek egy más sal kü lön bö zõ
já té kos ve tél ke dõk so rán, egy
má sik na pon pe dig lovasko-
csin lá to gat tak el Ölbõre,
hogy meg is mer ked je nek az
ot ta ni mé nes lo va i val is.

Bábolnai lovastáborok
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Nyári tábor Esztergomban
Az is ko lai tan év be fe jez té vel a ta nu ló -

if jú ság nagy ré sze a nyár ra ké szül. Nap ja -
ink ban olyan sok fé le  szá muk ra a kí ná lat,
hogy vá lasz ta ni nem kön  nyû ho vá, mer re
men je nek és mind ezt men  nyi pén zért.
Évek óta szer ve zünk az ér dek lõ dõ gye re -
kek szá má ra nyá ri tá bort, ahol csak bá -
bol na i ak van nak együt t, és így ez jó al ka -
lom ar ra is, hogy a kö zös ség for má lód jon,
ala kul jon.

Az üdü lé sen, szó ra ko zá son kí vül
igyek szünk kul tu rá lis, tör té nel mi, iro dal -
mi, hon is me re ti, tú rá zós prog ra mo kat
be épí te ni a szûk egy hét ese mé nyei kö zé.
Az el múlt évek so rán tu cat nyi tá bo ro zást
szer vez tünk és most már el mond hat juk,
hogy ez idõ alatt sok- sok bá bol nai fi a tal -
lal töl töt tünk moz gal mas és em lé ke ze tes
na po kat Ma gyar or szág kü lön bö zõ tá ja in,
sõt ha tá ra in kon túl Szlo vá ki á ban, ill.
Auszt ri á ban is meg for dul tunk.

Az idei nyá ron jú li us el sõ he té ben vol -
tunk Esz ter gom ban, szál lá sunk a bel vá -
ros ban volt a Szent Er zsé bet Kö zép is ko -
la kol lé gi u má ban. A hely szí nek ki vá lasz -
tá sá ban az a szem pont ve zé rel ál ta lá ban,
hogy szál lá sunk kul tu rált kör nye zet ben
le gyen, ahon nan el ér he tõ több fé le lát ni -
va ló, ki rán du ló hely, mo zi, mú ze um vagy
ét te rem, hogy mi nél több mó don kap cso -
lód has sunk be az adott hely min den na pi
éle té be. Ta valy Eger bel vá ro sá ban lak -
tunk a sé tá ló ut cá ban, most  Esz ter gom -
ban  pe dig a vár ra nyílt ki lá tás az ab la ka -
ink ból. A tör té nel mi han gu la tot még fo -
koz ta, hogy Má tyás had se re gé rõl és a kö -
zép ko ri Esz ter gom ról néz tünk ki ál lí tást a
ve lünk ép pen szem ben lé võ Bal as sa Mú -
ze um ban. De ki pró bál tuk két al ka lom -
mal a szin tén ve lünk szem ben ta lál ha tó
ét te rem, a Pad li zsán ét te rem ebéd jét is.
A reg ge lit és a va cso rát a kol lé gi um ban
ol dot tuk meg, de az él mény für dõ ben töl -
tött nap fo lya mán a für dõ ét ter mé ben, a
vi seg rá di ki rán du lás so rán pe dig a Fel leg -
vár tõ szom széd sá gá ban volt az ebéd. Fõ a
vál to za tos ság!

Az él mény für dõ va ló ban egy él mény,
nyá ri ki rán du lás al kal má val szin te ki -
hagy ha tat lan. Csúsz dák, ké nyez te tõ pezs -
gõ für dõ, víz áram lat, víz su ga rak több fé le
me den ce gon dos ko dik a ven dé gek ké -
nyel mé rõl. Igen csak el fá rad tunk, de any  -
nyi ra nem, hogy el men jünk még es te mo -
zi ba, sõt két es te is meg tet tük ezt, mi vel
ki hagy ha tat la nul jó fil me ket lát tunk.

Esz ter gom bõ vel ke dik lát ni va lók ban;
ép pen ki fog tuk az egye dül ál ló Mun kácsy
Mi hály ki ál lí tást, ahol a fes tõ ké pe it több

hely rõl is egy be gyûj töt ték, le het, hogy
ennyi ké pet egy he lyen éle tünk ben sem
lá tunk a leg na gyobb nak tar tott ma gyar
fes tõ tõl. A szer ve zõk le he tõ vé tet ték kis
fej tö rõ fel adat lap meg ol dá sát cso por tok -
ban Mun kácsy val kap cso la tos kér dé sek -
kel. Volt egy má sik fel adat is: Esz ter gom
kü lön bö zõ hely szí ne it kel lett fel ke res ni
ki sebb csa pa tok ban tér kép pel a ke zünk -
ben, és kér dé sek re vá la szol ni. A jó kis vá -
ro sis me re ti já té kot he lyi ren dez vény szer -
ve zõ se gít sé gé vel ol dot tuk meg.

Az Esz ter go mi Ba zi li ka ural ja a vá rost
és kör nyé két, en nek meg te kin té sét sem
hagy hat tuk ki. Lát tuk a kincs tá rat, az
egyip to mi temp lo mok ra em lé kez te tõ al -
temp lo mot és a ku po lá ba is fel mász tunk
ki sebb tér iszon  nyal küzd ve. A ki lá tás vi -
szont min de nért kár pó tolt!

Az em lí tett vi seg rá di ki rán du lás so -
kak nak a nyá ri bob pá lya mi att volt fe lejt -
he tet len, ahol sok szor csúsz tunk le a több
száz mé te res tá von. De aki ré gen járt a
Má tyás pa lo tá ban az bi zo nyá ra meg le põ -
dik, hogy men  nyit ala kult és az itá li ai re -
ne szánszt vis  sza idé zõ szö kõ ku tas ud va ra
na gyon han gu la tos. Mi vel ke vés volt a vi -
seg rá di lát ni va lók ra egyet len nap a Fel -
leg vár hoz kis bu szok kal men tünk fel, de
hogy a sport, tú ra se hi á nyoz zon, er dei
gya log tú rá val eresz ked tünk le a Du na-
part ra. A sport ra vis  sza tér ve  e tú rán és
az uszo dán kí vül még Esz ter gom ban az
Er zsé bet park ban nyílt le he tõ sé günk fo -
ci, fut ká ro zás és el rej tett pa pír cé du lák

ke re sé se ré vén. Mi re szol gál tak a cé du -
lák? A raj ta sze rep lõ sza vak se gít sé gé vel
szín da ra bot ál lí tot tak ös  sze a kis csa pa -
tok, me lyet az tán az utol só es tén nagy lel -
ke sen be is mu tat tunk.

Az esz ter go mi hely szín kí nál ta a le he -
tõ sé get, hogy a Má ria Va lé ria hí don át lá -
to gas sunk Szlo vá ki á ba is, amit most már
út le vél nél kül meg te het tünk. Vá ros né zõ
kis vo nat vitt át Pár kány ba, ahol egy fagy -
lalt kós to lást ej tet tünk meg a sé tá ló ut cá -
ban és ki csit be te kint het tünk a szlo vá ki ai
vá ros üz le te i be, park ja i ba. Gya log sé tál -
tunk át a fo lyó fe lett Ma gyar or szág ra.

A be fi ze tett rész vé te li díj alig ha fe dez -
te vol na a fent em lí tett ös  szes prog ra mot,
ezért se gít sé get kér tünk és kap tunk az Is -
ko lán kért és a Bá bol ná ért Ala pít vá nyok -
tól, kis buszt a cso ma gok szál lí tá sá hoz a
Polgármesteri Hivataltól, va la mint a gye -
re kek szü lei hoz tak-vit tek Ko má rom ba a
vo nat hoz. Egyéb ként min den hol tö meg -
köz le ke dé si esz kö zök kel utaz tunk. A tá -
bo ro zást eb ben az év ben is Veres né
Szkoc sek Má ria , Benis Pi ros ka és Ve res
Zol tán szer vez te. A gye re kek zö me sze -
ren csé re lát ta igye ke ze tün ket és jól fo -
gad ta ké ré se in ket, igye ke zett ne künk is
él mény sze rû vé ten ni ezt a he tet. Így mi is
szí ve sen vál lal ko zunk ar ra, hogy eset leg a
ké sõb bi ek ben is nyá ri tá bort szer vez zünk
az er re fo gé kony, vál lal ko zó szel le mû, ér -
tel mes ki kap cso ló dást ked ve lõ fi a ta lok
szá má ra.

Ve res Zol tán



Jú li us 24-én az Idõ sek
Klub ja tag jai Hidaskürtre lá -
to gat tak a he lyi klub meg hí vá -
sá nak ele get té ve. A kap cso lat
igen ré gen ala kult ki.
Klabuzai Endréné, a test vér -
vá ro si szer ve zet ve ze tõ je így
em lék szik vis  sza: „a klub
1996-ban ala kult. Min den hét -
fõn jö vünk ös  sze, van úgy,
hogy har min can. A ré gi pol -
gár mes ter úr, Rózsár Ti bor
egy al ka lom mal le jött kö zénk
és meg kér dez te, hogy mit
szól nánk hoz zá, ha a bá bol nai
Idõ sek Klub já val kap cso lat ba
lép nénk. Öröm mel be le egyez -
tünk, és az õ se gít sé gé vel
meg kö töt tük a ba rát sá got.”
„Van nak olya nok, akik már
na gyon vár ják ezt a ta lál ko zót.
Har minc ból húsz em ber nek
biz to san van olyan kap cso la ta,
akik rend sze re sen ta lál koz -
nak.” – tud tuk meg Márkusné
Ma jor Idá tól, a bá bol nai klub
ve ze tõ jé tõl. A fi nom reg ge lit
és üdí tõt kö ve tõ en, a bo ron -
gós idõ já rás el le né re, nagy lel -
ke se dés sel in dul tak út nak a

két te le pü lés idõ sebb la ko sai
az egész na pos prog ram nak.
Berkesné Szûcs Ág nes, a Bá -
bol nai Szo ci á lis Gon do zá si
Köz pont ve ze tõ je a kö vet ke -
zõképpen fog lal ta ös  sze a nap
ese mé nye it: „el men tünk a
malonyai ar bo ré tum ba, ami
cso da szép volt. Ez után el bu -
szoz tunk Nyitrára, ahol kis vo -
na tos vá ros né zés volt, ami na -
gyon jó volt a nyug dí ja sok nak,
hi szen ad dig ra elég gé el fá rad -

tak és így ké nyel mes kö rül mé -
nyek kö zött tud ták meg néz ni
a vá rat és a vá rost. Ez után
vissza men tünk Hidaskürtre,
aho va min den ki fá rad tan,
éhe sen ér ke zett. Na gyon fi -
nom va cso rá val, jó ze né vel
vár tak ben nün ket.” A bá bol -
na i ak több ször in dul tak vol na
ha za, ám a tánc, a jó kedv, a
még el nem da lolt éne kek
vissza tar tot ták õket. Mint ha
nem is egy egész na pos ki rán -

du lás utá ni es tén let tünk vol -
na. Töb ben, a va cso rát kö ve -
tõ en, szin te fo lya ma to san tán -
col tak. Ga lam bos Gá bor, a
hidaskürti kép vi se lõ tes tü let
tag ja „csak ” en  nyit mon dott:
„A nyug dí ja sok ös  sze jö ve te le
és pél da mu ta tó vi sel ke dé se
pél dá ul szol gál hat min den fi a -
tal szá má ra, mert na gyon nagy
kö zöt tük a meg be csü lés, a
sze re tet és ami a leg lé nye ge -
sebb, a meg ér tés.” T.S. 

2008. augusztus-szeptember 17. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

Hidaskürti kirándulás
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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 jelen-
tést mellékletével (éves beszámoló) együtt, amelyet a következõkben
közzé tesz:

Közhasznúsági jelentés
a ,,Bábolna Shagya’’ Közhasznú Alapítvány

2007. évi munkájáról
A Bá bol na Nem ze ti Ménesbirtok Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tárasaság at tól a cél tól ve -
zérel ve, hogy az if jú ság lovasképzésére, a nem ze ti lovashagyományok õr zé sé re,
ápo lá sá ra, a nem zet kö zi hí rû ma gyar ló te nyész tés nek a jö võ nem ze dé ke szá má -
ra va ló meg õr zé sé re, a Ptk. 74/a-74/f. pa ra gra fu sa i ra fi gye lem mel jo gi sze mély -
ként mû kö dõ köz hasz nú Ala pít ványt ho zott lét re, amely a ,,Bá bol na Shagya"
Köz hasz nú Ala pít vány (2943 Bá bol na, Mé szá ros 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

1. sz. melléklet

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

2007. évi egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

Befektetett eszközök 42.323 E Ft
I. Immateriális javak 79 E Ft
II. Tárgyi eszközök 42.244 E Ft

Forgóeszközök 3.612 E Ft
II. Követelések 19 E Ft
IV. Pénzeszközök 3.593 E Ft

Eszközök összesen: 45.935 E Ft

Saját tõke 45.494 E Ft
I. Induló tõke/Jegyzett tõke 300 E Ft
II. Tõkeváltozás/Eredmény 49.930 E Ft
V. Tárgyévi eredmény - 4.736 E Ft

Kötelezettségek 441 E Ft
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 441 E Ft

Források (Passzívák) összesen 45.935 E Ft

2. sz. melléklet

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

2007. évi egyszerûsített éves beszámolójának
eredménykimutatása

A. Összes közhasznú tevékenység bevételei83.961 E Ft
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás83.179 E Ft

e) továbbutalási céllal kapott 83.089 E Ft
f) egyéb támogatás 90 E Ft

2. Pályázati úton elnyert támogatás 638 E Ft
4. Egyéb bevétel 144 E Ft
B. Vállalkozási tevékenység bevétele -
C. Összes bevétel 83.961 E Ft

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 233 E Ft

F. Összes ráfordítás 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: 83.089 E Ft

Pályázati támogatások:
- Nemzeti Civil Alapprogram mûködési célú pály. 2007. 518 E Ft
- Oktatási Minisztérium könyvvizsgálói díj támogatása 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

4. sz. melléklet

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

2007. évben a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Érték
Befektetett eszközök  nyitó értéke 2007. 01. 01. 46.140 E Ft
Elszámolt értékcsökkenés 3.804 E Ft
Befektetett eszközök záró értéke 2007. 12. 31. 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 önko-
rmányzatok társulásától és mindezek szerveitõl támogatást a 2007. év során
nem kapott.
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Au gusz tus a nyár utol só hó -
nap ja. Né hány je les dá tum azért
eb ben a hó nap ban is akad.

Pl: Au gusz tus 15. - Nagy-
boldogasszony nap ja

Nagyboldogasszony a leg ré -
geb bi Má ria-ün nep. Ezen a na -
pon Má ria menny be me ne tel ét
ün nep li az egy ház. E nap sok fe lé
bú csú nap is pl.: Hadikfalván és
To po lyán is.

A mold vai ma gya rok ezen a
na pon min den fé le vi rá got és
gyógy nö vé nye ket szen tel tek,
hogy ez zel füs töl jék a be te ge ket.

Mu ra vi dé ken nem volt sza bad
süt ni, ne hogy a tûz ki tör jön a ke -
men cé bõl. Ha ezen a na pon de -
rült volt az idõ, ak kor az jó gyü -
mölcs és szõ lõ ter mést je len tett.
Ilyen kor ül tet ték az as  szo nyok a
tyú ko kat, hogy jó to jók le gye nek.
Ek kor szel lõz tet ték a bú zát is,

hogy ne le gyen do hos és zsi zsi kes.
Au gusz tus 20. - Szent Ist ván

nap ja
Ál lam ala pí tó ki rá lyunk ün ne -

pe, me lyet Má ria Te ré zia 1774-
ben or szá gos ün nep pé nyil vá ní -
tott. Elõ ször 1818-ban ren dez tek
ün ne pé lyes kör me ne tet Szent Ist -
ván jobb já nak tisz te le té re. Kü lö -
nö sebb pa rasz ti ha gyo má nyok
nem fû zõd tek Szent Ist ván nap já -
hoz.

Egyes vi dé ke ken ek kor ren -
dez ték meg az ara tá si fel vo nu lást,
és imá val ad tak há lát, hogy el vé -
gez ték az ara tá si mun ká kat.

E nap az új ke nyér ün ne pe is.
Ek kor sü töt tek a leara tott bú zá -
ból elõ ször ke nye ret. Szuhafõn
(Gömör vm.) a leg sze gé nyebb
csa lád nak nagy ke nye ret sü töt -
tek, amely hez a lisz tet ház ról ház -
ra gyûj töt ték ös  sze.

Au gusz tus 24. - Ber ta lan nap ja
Ber ta lan apos tol ün ne pe, aki a

szû csök és csiz ma di ák vé dõ szent -
je volt. Az e na pi jó vagy rossz
idõ bõl az õszi idõ já rást jó sol ták
meg, amit a kö vet ke zõ rig mus bi -
zo nyít:

„Amint Szent Ber ta lan ma gát
mu to gat ja, Az õszi idõ is ma gát
mind asze rint tar ja.”

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

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.

Augusztus - Kisasszony hava
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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:

30.000,- Ft

Az árverés ideje:

2008. szeptember 1-tõl

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

E-mail: btv@babolna.hu

Nagy László
labdarúgó szakágvezetõ

felajánló

Cseh László
önkormányzati képviselõ

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A CSEPERDŐK
NÉPTÁNSCSOPORT

FELHÍVÁSA!
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,

20/570-05-21

Mindenkit szeretettel várunk!

Bors Efika, Török Sándor
és a Cseperedősök
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El kez dõ dött a 2008/2009-es
me gyei el sõ osz tá lyú lab da rú gó
baj nok ság. A BSE fo cis tái az
elõ zõ sze zont a ha to dik he lyen
fe jez ték be, mel  lyel a kö rül mé -
nye ket te kint ve elé ge dett le he -
tett a csa pat ve ze tés. Ez út tal is
az él me zõny ben sze ret né nek
vé gez ni, cél az ötö dik hely. 

Jú li us 15-én kezd ték meg a
fel ké szü lést he ti há rom edzés -
sel és szom ba ti edzõ mér kõ zé -
sek kel. Ezek kel az ered mé -
nyek kel nem na gyon büsz kél -
ked het a gár da, de mint mond -
ták, a baj nok ság a fon tos. 

Több vál to zás is tör tént a
csa pat há za tá ján. Joós Ist ván
ka pus az NB II-es Lom bard
Pá pa FC-hez iga zolt, he lyet te
Tárkányból Herczig Jó zsef ér -
ke zett. A vé del met erõ sí ti a
szin tén Tárkányból iga zolt Bá -
lint Já nos, és két kö zép pá lyás
is friss iga zo lás: Borszuk Ádám
Ász ár ról, va la mint Ta kács Mi -
hály Nagyig-mándról. Az if jú -

sá gi csa pat ból Róth Gá bor ke -
rült a fel nõtt ke ret be, va la mint
Liszkai Pé ter és Torda Nor bert
is a ke ret tag ja lett. Vi szont to -
vább ra is hi ány zik az egy éve
sé rült Frank At ti la, aki a csa -
tár sort erõ sí te né. Bár az edzé -
se ket már el kezd te, „éles be ve -
té sen” még nem vett részt. To -
vább ra is Sza bó At ti la irá nyít ja
a csa pat szak mai mun ká ját,
aki vel elé ge dett a szak osz tály
ve ze té se. 

Lab da rú gó ink el sõ baj no ki
mér kõ zé sü ket au gusz tus 17-én
Zsámbék el len ját szot ták ha zai
pá lyán, akik az elõ zõ sze zon -
ban két hel  lyel elõt tünk vé gez -
tek. Az el sõ fél idõ ki egyen lí tett
küz del met ho zott, hol az egyik,
hol a má sik csa pat ve zet te tá -
ma dá sa it, vol tak le he tõ sé ge -
ink, de ezek sor ra ki ma rad tak.
A já ték fõ ként a kö zép pá lyán
folyt, és már ek kor is érez he tõ
volt Hor váth Mik lós hi á nya,
aki a já ték irá nyí tó ja szo kott

len ni, de hi ány zott Hor váth
Csa ba sze rep lé se is. A má so dik
fél idõ az tán saj nos meg gyõ zõ
zsámbéki fö lényt ho zott. Két
gyors csa tá ruk egy re több ször
hoz ta kel le met len hely zet be
vé del mün ket, ami az tán gó lo -
kat is ered mé nye zett, míg a mi -
e ink gól kép te len nek bi zo nyul -
tak. Így nem kez dõ dött bíz ta tó -
an a bajnokság.Bábolna SE
–Zsámbék 0 :3. If jú sá gi mér kõ -
zés: Bá bol na SE – Zsámbék
0:6.

A má so dik for du ló ban au -
gusz tus 24-én fo cis tá ink Ko -
má rom ba lá to gat tak. Az elõ zõ
baj nok ság ezüst ér me se min dig
ke mény el len fél volt, de já té -
ko sa in kat nem olyan fá ból fa -
rag ták, mint akik meg ijed nek
bár mi tõl is. Igaz, hogy ros  szul
kez dõ dött szá munk ra a mér kõ -
zés, ugyan is mind járt az el sõ
perc ben egy sza bály ta lan sá gért
ki ál lí tot ták ka pu sun kat, Bér ci
Ba lázst. He lyé re a tar ta lék ka -

pus, Herczig Jó zsef állt be, vi -
szont egy me zõny já té kos nak le
kel lett men ni, õ Szedlacsek At -
ti la volt. Te hát az egész mec  -
cset tíz em ber rel ját szot ták vé -
gig a fi úk. Az el sõ fél idõ ben a
Ko má rom meg sze rez te a ve ze -
tést, de fo cis tá ink nem ad ták
fel, és a má so dik fél idõ ben
Szedlacsek Sán dor gól já val ki -
egyen lí tet tek. Vol tak még hely -
ze te ink, sõt, akár még egy bün -
te tõ höz is hoz zá jut hat tunk vol -
na – de a já ték ve ze tõ más ként
gon dol ta. Az utol só perc sem
ma radt ese mény nél kül, mert
csa pa tunk ból ki ál lí tás sor sá ra
ke rült Föl des Csa ba is, aki má -
so dik sár ga lap ját kö ve tõ en me -
he tett öl töz ni. Ez a mér kõ zés
már bíz ta tó volt. Ko má rom –
Bá bol na SE 1:1. If jú sá gi mér -
kõ zés: Ko má rom – Bá bol na SE
7:0.

Au gusz tus utol só va sár nap -
ján a To kod együt te se lá to ga -
tott Bá bol ná ra. Bi zony, jól jött

Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

Dunaújvárosban debütáltak tekézõink

SSppoorr tt   SSppoorr tt   SSppoorr tt

Amint azt sportkedvelõ olvasóink tudják, a
BSE tekecsapata csoportjában megnyerte az
NB III-as bajnokságot, így feljutott az NB II-
be. 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 „pre-
mieren”. Hazai pályán szeptember 13-án –
vagy 14-én – mutatkozik be a csapat a
székesfehérvári Köfém SC ellen. A játékosál-
lomány 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 bábuállá-
sok burkolatcseréje, új golyókat vásároltak,
kijavították a pályatestet, az eredmény-
jelzõket, szegõléceket cseréltek, valamint fes-
tettek. 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 mûköd-
hessen, 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. 
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Komplett sportfelszerelés a jövõ focistáinak
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Sport egye sü le tünk után pót lás ko rú
lab da rú gói (a 16 éven alu li kor osz tály)
jú li us 20. és 26. kö zött nagy sza bá sú
nem zet kö zi lab da rú gó tor nán vet tek
részt Ka pos vá rott. Nagy Lász ló edzõ cél -
ja ez út tal nem el sõ sor ban a si ke res sze -
rep lés, sok kal in kább az egy sé ges csa -
pat szel lem ki ala kí tá sa volt. Eh hez já rult
hoz zá töb bek kö zött az is, hogy a gye re -
kek va do na túj, komp lett, egy sé ges fel -
sze re lést kap tak a „Pan non Ka pocs Ala -
pít vány” gyûj té sé nek kö szön he tõ en.

A fel sze re lé sek át adá sá ra jú li us 17-
én ke rült sor az egye sü let sport te le pén.
Az ün ne pé lyes ak tu son meg je lent dr.
Hor váth Klá ra pol gár mes ter, Sza bó Fe -
renc, a BSE el nö ke, Popovics György, a
Pan non Ka pocs Ala pít vány lab da rú gó -
pro ject szer ve zõ je, Joós Ist ván szak osz -
tály ve ze tõ, és ter mé sze te sen az után -
pót lás csa pat tag jai, edzõ jük, és a lel kes
szü lõk. 

Popovics György úr tól – aki vol ta -
kép pen az ado má nyo zás moz ga tó ru gó -
ja – meg tud tuk, hogy a négy éve lét re -
ho zott Pan non Ka pocs Ala pít vány tag jai,
akik bá bol nai ma gán sze mé lyek, sze ret -
tek vol na ten ni va la mit a te le pü lés if jú
fo cis tá i nak fej lõ dé se ér de ké ben. Ezért
ar ra gon dol tak, hogy pénzt gyûj te nek
meg fe le lõ fel sze re lés be szer zé sé hez.
„Gyep tég la-je gye ket” bo csá tot tak ki,

me lyet bár ki meg vá sá rol ha tott. Az ak ció
ér de ke sen ala kult, mert ke ve sen ad tak,
de õk na gyobb ös  sze ge ket, mely re nagy
szük ség volt ah hoz, hogy vi szony lag rö -
vid idõ alatt ko mo lyabb pénz gyûl jön
ös  sze. Vol tak, akik húsz ezer, har minc -
öt ezer, öt ven ezer fo rin tot ad tak, de töb -
ben száz ezer fo rint tal já rul tak hoz zá fi -
a tal ja ink fel sze re lé sé hez. Jú li us kö ze pé -
re az tán kö zel 900 ezer fo rint gyûlt ösz  -
sze, mely ele gen dõ nek bi zo nyult ah hoz,
hogy a kü szö bön ál ló ka pos vá ri tor ná ra
már új sze re lés ben utaz has sa nak a gye -
re kek. A komp lett sze re lés tar tal maz za
a sport szá rat, rö vid nad rá got, mezt –
ter mé sze te sen szá moz va -, me le gí tõ al -
sót, fel sõt, szél dzse kit, sap kát, va la mint
a sport tás kát, il let ve úgy ne ve zett sé tá ló
pó lót, mely az ut cán va ló meg je le nés re
hi va tott vi se let. Mind ezek ter mé sze te -
sen bá bol nai szí nek ben – sár ga és zöld,
ki vé ve a me le gí tõt, mely zöld fel sõ rész -
bõl és fe ke te nad rág ból áll. Ezen kí vül
vet tek még jel zõ tri kó kat, bó já kat, és há -
ló kat a ka puk ra. 

Popovics úr fon tos nak tar tot ta el -
mon da ni azt is, hogy a gyûj tés nek, se -
gít ség nyúj tás nak ré szük rõl ez zel nincs
vé ge. Fõ cél juk, hogy mind há rom után -
pót lás csa pat – az elõ ké szí tõ, a ser dü lõ
és az if jú sá gi – komp lett, egy sé ges fel -
sze re lést kap jon, olyat, amely jó mi nõ -

sé gû, von zó a gye re kek szá má ra, amely -
ben jól ér zik ma gu kat. Hos  szú tá von
pe dig a gyûj tés al kal má val sze ret nék
meg szó lí ta ni a spor to lók szü le it is, vagy
akár olyan, spor tért ten ni aka ró em be -
re ket, akik öt ven-, száz ezer fo rin to kat
nem tud nak ál doz ni. Ki bo csá ta nak né -
hány ezer fo rint ér té kû gyep tég la je gye -
ket, mely bõl re mé li, tö me gé vel vá sá rol -
nak majd.

Az ak ció ed di gi tá mo ga tói (a szer zõ -
dés kö tés sor rend jé ben): 

Arany fo ko zat (min. 100.000 Ft):
Zónáné Czunyi Ani kó, Sza bó Fe renc, dr.
Hor váth Klá ra (pol gár mes ter), Poprády
Gé za, Popovics György, Hor váth Im re

Ezüst fo ko zat (min. 50.000 Ft):
Nagy La jos, Slánicz Bé la, Sárfy Pé ter,
Ko má rom-Esz ter gom me gyei Köz gyû -
lés, Galliform Kft (Hor váth Lász ló)

Bronz fo ko zat (min. 10.000 Ft): dr
Völlner Pál (KEM m-i Köz gyû lés El nö -
ke), Natand Bt. (Csat lós Ist ván),
Bakonyicum Bt. (Greiner Jó zsef), Bér ci
Károlyné (önk. kép vi se lõ), Antos Gá bor,
BSE Te ke Szak osz tály tag jai, Rombauer
Ta más, Bá bol na Hús Kft. (Deb re ce ni Ti -
bor), Communal Contact Kft. (Kiss La -
jos)

To váb bi tá mo ga tók: Láz ár Mó zes,
Nagy Lász ló (edzõ), Nagy Lõrincné,
Nagy Lõ rinc, Zábrádi Já nos, Szendi Jó -

zsef, Már kus Jó zsef, dr. Vá mos Gá bor
Ed dig 1.070.000,- Ft tá mo ga tás ra

kö töt tünk szer zõ dést, mely bõl 930.000,
Ft már be folyt. Cél ja ink el éré sé hez kb.
1,5 mil lió Ft-ra len ne szük sé günk. Vár -
juk to váb bi tá mo ga tók je lent ke zé sét.

Név adó mez szpon zort ke re sünk a
me zek mell ka si ré szé re, il let ve ki sebb
fe lü le te ket is ren del ke zés re tu dunk bo -
csá ta ni me zen, nad rá gon!!!!!

KÖ SZÖN JÜK A GYEP TÉG LA JEGY
2008. AK CIÓ TÁ MO GA TÓ I NAK NAGY-
VO NA LÚ TÁ MO GA TÁ SÁT!

Popovics György (szer ve zõ)

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

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.

vol na a gyõ ze lem, mely re az el -
sõ fél idõ ké pe alap ján min den
esély meg volt. Herczig Jó zsef
ka pus re mek vé dé sei nem csak
sa ját ma gá nak, de csa pat tár sa i -
nak is ön bi zal mat adott. Mind -
ez azon ban ke vés nek bi zo nyult,
hely ze te in ket nem tud tuk gól ra
vál ta ni. An nál in kább az el len -
fél, aki egy „ta lált gól lal” meg -
sze rez te a ve ze tést. A má so dik
fél idõ ben irá nyí tón kat, Hor -
váth Mik lóst sé rü lés mi att le
kel lett cse rél ni, me lyet együt te -
sünk na gyon meg síny lett. Az el -
len fél si ke re sen „rá ült az ered -
mény re”, így Bá bol na SE – To -
kod 0:1. If jú sá gi mér kõ zés: Bá -
bol na SE–Tokod 0 7.

Au gusz tus 29-én es te hét
óra kor tar tot ta évi ren des köz -
gyû lés ét a Bá bol nai Sport egye -
sü let a Bás tya sö rö zõ ben. A
szép szám mal meg je lent tag ság
meg hall gat ta Sza bó Fe renc el -
nök be szá mo ló ját, majd a szak -
osz tály ve ze tõk ér té kel ték az el -
múlt sze zont. A hely szû ke mi -
att rész le tes be szá mo lót kö vet -
ke zõ lap szá munk ban ol vas hat -
nak a köz gyû lés rõl.
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Jú li us 20-án az új sport fel sze re lés sel
tar so lyá ban el uta zott Ka pos vár ra az
után pót lás fo ci csa pat. Egy évek óta
meg ren de zés re ke rü lõ nagy sza bá sú
nem zet kö zi if jú sá gi lab da rú gó tor ná ra
ne vez tek be, ahol 18 or szág 160 csa pa -
ta vett részt több kor osz tály ban. 

A bá bol nai lab da rú gók az úgy ne ve -
zett U16-os kor osz tály ban, az az a 16
éve sek me zõ nyé ben in dul tak an nak el -
le né re, hogy ja va részt 12-15 éves srá cok
al kot ják a csa pa tot, csu pán egy-két já té -
kos 16 éves ko rú. Nagy Lász ló edzõ az -
zal in do kol ta a dön tést, hogy nem sze -
ret te vol na, ha az a né hány 15 éven fe -
lü li já té kos ki ma radt vol na az együt tes -
bõl, akik tu laj don kép pen a baj nok ság -
ban is helyt áll tak nem csak a ser dü lõ,

de az ifi csa pat ban is. Mint mond ta,
rész vé tel ük nek egyéb ként is az volt a
cél ja, hogy amo lyan edzõ tá bor-sze rû en
egy sé ges csa pat tá ko vá csol ja ös  sze a tár -
sa sá got, akik meg ta nul nak egy má sért
küz de ni akár si ke re ket ér nek el, akár
ku darc éri õket. Töb bek kö zött azért is
volt rend kí vül hasz nos a ka pos vá ri tor -
na, mert ezek a gye re kek még so ha
nem ta pasz tal ták meg az ilyen tor nák
han gu la tát, a hos  szabb ide jû kö zös
együtt lé tet, az ál lan dó sport fe gyel met. A
meccsek elõtt – akár a fel nõtt lab da rú -
gók nál – tak ti kai meg be szé lést tar tott
az edzõ még a csa pat szál lá sán, ké sõbb
az öl tö zõ ben is fo lya ma to san a já ték ra
han gol ta a gye re ke ket.

Nagy Lász ló szak ma i lag rend kí vül si -
ke res nek ítél te rész vé te lü ket an nak el -
le né re, hogy nem volt gyõz tes mér kõ zé -
sük. Úgy lát ta, hogy fo cis tá it nem ér te
csa ló dás, sok kal in kább el ér ték azt,
hogy az idõ seb bek és a fi a ta lab bak kö -
ze lebb ke rül tek egy más hoz. Rend kí vü li
fe gyel me zett ség rõl tet tek ta nú bi zony sá -
got mind a „ci vil élet ben”, mind pe dig a
pá lyán. 

A tor na so rán a srá cok meg le he tõ -
sen ne héz cso port ban küz döt tek, ahol
öt csa pat mel lé ke rül tek, mely bõl há -
rom kül föl di: egy spa nyol (a Re ál Mad -
rid egyik után pót lás kép zõ egye sü le te,
egyéb ként õk let tek a tor na gyõz te sei),
egy ro mán és egy Auszt rá li á ból ér ke zett
együt tes. Já té ko sa ik kép zett, ki mon dot -
tan jó kon dí ci ó ban lé võ fi a ta lok, akik
job ban áll ták a sa rat. Szó sze rint ért ve

is, hi szen há rom na pon ke resz tül sza -
ka dó esõ ben ját szot ták a mér kõ zé se ket
vi zes, sá ros ta la jú pá lyá kon. A mec  cse -
ken el szen ve dett ve re sé gek el le né re a
BSE if jú fo cis tái Nagy Lász ló szá má ra
kel le mes meg le pe tést okoz tak küz del -
mük kel, ki tar tá suk kal.

A csa pa tot két ön kén tes se gí tõ is el -
kí sér te. Az egyi kük Szil ágyi Ág nes volt,
aki múl ha tat lan ér de me ket szer zett a
fel sze re lé sek mo sá sá ban. Óri á si szük -
ség volt a se gít sé gé re, mi vel a já té ko sok
a sza ka dó esõ mi att nya kig sá ro san ve -
tet ték le me zü ket, me lye ket Ági né ni es -
tén ként tisz tá ra va rá zsolt. Az edzõ má -
sik se gí tõ je Zsidi Jó zsef, az egyik if jú re -
mény ség apu ká ja volt, aki fon tos se gít -
sé get nyúj tott a gye re kek ren dez ge té sé -
ben, a fe gye lem meg tar tá sá ban.

Úgy tû nik, kez de nek fel me le ged ni test vér-
te le pü lé si kap cso la ta ink – leg alább is ami a
hidaskürtit il le ti -, ugyan is a nyug dí ja so kat kö -
ve tõ en öreg fi úk lab da rú gó csa pa tunk is el lá to -
ga tott Hidaskürtre, hogy meg mér kõz zön az
ot ta ni ha son ló ko rú tár sa ság gal. 

A két együt test egyéb ként ré gi kap cso lat
fû zi egy más hoz, hi szen éven te egy al ka lom -
mal ös  sze csa pott a két gár da hol Hidaskürtön,
hol pe dig Bá bol nán. Ta lán az utób bi két év
ma radt ki a ta lál ko zók so rá ból, de most új ból
fel éled ni lát szik a sport ba rát ság. 

Au gusz tus 23-án a hidaskürtiek meg hí vá sá -
ra uta zott né pes öreg fi úk csa pa tunk
Hidaskürtre dr. Hor váth Klá ra pol gár mes ter
tár sa sá gá ban, hogy ös  sze mér jék ere jü ket, fo -
ci tu dá su kat a he lyi öreg fi úk együt te sé vel. A
hidaskürti lab da rú gó pá lya köz vet len kör nyé -
kén ép pen fa lu nap ra ké szül tek a köz ség ve ze -
tõi, la kói, va la mint a ba rát sá gos mec  cset kö -
ve tõ en baj no ki mér kõ zés re ké szült a ha zai
gár da. Így hát meg le he tõ sen sok né zõ lát hat ta
örök if jú fo cis tá ink já té kát. 

Bár a mér kõ zé sen nem az ered mény volt a

fon tos, a pá lyán még is ko moly küz de lem
folyt a lab da meg szer zé sé ért, il let ve an nak
há ló ba jut ta tá sá ért. A meccs két fél ide je
alatt fõ ként haj tós, ki egyen lí tett me zõny já -
ték folyt, és mind ös  sze há rom gól szü le tett,
eb bõl ket tõt a ha za i ak, egyet pe dig a ven dég
bá bol na i ak sze rez tek. Így te hát Hidaskürt –

Bá bol na 2 : 1. El mond hat juk, hogy a bá bol -
nai öreg fi úk át lag élet ko ra jó val ma ga sabb
volt – leg idõ sebb já té kos már 60 év fe let ti,
míg a hidaskürtieknél 55 éves volt a rang idõs
-, mint ahogy az egyik já té kos fo gal ma zott:
már-már „ve te rán fi úk” le het ne a leg ki fe je -
zõbb név. Mind két együt tes ki haj tot ta ma -
gát, „kel le me sen el fá rad tak”, ezért min den -
ki nek jól esett a fris sí tõ sör, a va cso ra, majd
a fa lu na pi mu lat ság.
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Utánpótlás focicsapatunk Kaposváron

Öregfiúk Hidaskürtön
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Au gusz tus 9-én im már har ma dik al -
ka lom mal ren dez ték meg mû fü ves lab da -
rú gó pá lyán kon a vil lany fé nyes fo cipartit.
Saj nos az idõ já rás nem volt a leg ked ve -
zõbb, hi szen a dél elõt ti me leg után dél -
után ra meg ér ke zett az esõ, mely saj nos
el mos ta a csa lá di és gyer mek prog ra mo -
kat. A hi deg el le né re es te nyolc órá ra
min den részt ve võ meg ér ke zett, így el kez -
dõd het tek az éj sza kai rang adók. "Min den
csa pat öt mér kõ zést ját szott, haj na li két

órá ig folyt a küz de lem." - tud tuk meg Szi-
l ágyi Ág nes fõ szer ve zõ tõl - "Egy kis szü net
azért volt, amíg min den ki el fo gyasz tot ta a
mar ha pör köl tet és meg tar tot tuk a tom bo -
la sor so lást. A dél után ra ter ve zett sza lon -
na sü tés is át to ló dott éj sza ká ra, ami ab ból
a szem pont ból jó volt, hogy a nagy hi deg -
ben a pi he nõ já té ko sok és a szur ko lók a
tûz nél me le ged het tek. 

15-20 csa pa tot ke res tünk meg, me -
lyek kö zül 10 je lent ke zett is, de saj nos

más ren dez vé nyek mi att töb ben vis  sza -
mond ták a rész vé telt. Vé gül is hat csa pat
mér kõ zött egy más sal. Kö zü lük az egyik
egy na gyon fi a tal tár sa ság volt, nyol ca di -
kos és kö zép is ko lás fi úk áll tak ös  sze te le -
pü lé sünk rõl. Õk nem az ered mé nyért,
ha nem a já té kért, ki kap cso ló dá sért, ta -
pasz ta lat szer zé sért jöt tek." A ter vek sze -
rint jö võ re is meg ren de zik a prog ra mot,
de va ló szí nû leg más idõ pont ban, így ta lán
töb ben tud nak el jön ni a ren dez vény re.

Kö szö net a csa pa tok nak és a tá mo ga -
tók nak, va la mint a köz re mû kö dõk nek!

Ered mé nyek:
Ró zsa szín ló do bo gás Ács-

Üveg tig ris Ta ta bá nya 7:0
Tárkány-Bad Boy’s Nagyigmánd 2:0
Ne to vább Sö rö zõ Bá bol na-

Ha ve rok Bá bol na 0:5
Bad Boy’s Nagyigmánd-

Ró zsa szín ló do bo gás Ács 1:6
Tárkány-Haverok Bá bol na 4:0
Üveg tig ris Ta ta bá nya-

Ne to vább Sö rö zõ Bá bol na 1:1
Ró zsa szín ló do bo gás Ács-

Ha ve rok Bá bol na 1:1
Tárkány-Netovább Sö rö zõ Bá bol na 5:0
Üveg tig ris Ta ta bá nya-

Bad Boy’s Nagyigmánd 0:4
Tárkány-Üvegtigris Ta ta bá nya 4:1
Ne to vább Sö rö zõ Bá bol na-

Ró zsa szín ló do bo gás Ács 0:10
Ha ve rok Bá bol na-

Bad Boy’s Nagyigmánd 0:3
Ró zsa szín ló do bo gás Ács-Tárkány 0:1
Bad Boy’s Nagyigmánd-

Ne to vább Sö rö zõ Bá bol na 5:0
Üveg tig ris Tatabánya-Haverok Bá bol na 0:

Leg jobb ka pus: Ba bai Jó zsef –
Tárkány

Gól ki rály: Hor váth Lász ló – Tárkány
Kü lön díj (leg fi a ta labb csa pat nak):

Ne to vább Sö rö zõ Bá bol na.
He lye zé sek:
1. Tárkány 15 pont
2. Rózsaszín ló do bo gás 10 pont
3. Bad Boy’s Nagyigmánd 9 pont
4. Haverok Bá bol na 7 pont
5. Üvegtigris Ta ta bá nya 1 pont 

(jobb gól kü lönb ség)
6. Netovább Sö rö zõ Bá bol na 1 pont
Gól lö võk: Ba lázs A. 3; Skuba 3;

Görözdi 3; Hor váth L. 6; Dö mö tör 5;
Zvér 3; 
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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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Szalonnasütés az éjszakában.... Egy jól irányzott kapuralövés....

Jobb gólkülönbséggel az ,,Üvegtigris Tatabánya’’ az ötödik ,,Netovább Sörözõ Bábolna’’ végzett a hatodik helyen

,,Bad Boy’s Nagyigmánd a harmadik helyen végzett ,,Haverok Bábolna’’ a negyedik helyezett

Az elsõ helyet elért ,,Tárkány’’ csapata Második lett a ,,Rózsaszín lódobogás’’

III. villanyfényes fociparti Báblnán


