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Õszi kirándulás Banára
Óvodásaink  ,,szüretelni’’  voltak

Óvodásaink Pillangós és Méhecske csoportjai meghívást
kaptak a banai szõlõhegyre Cigány Tibortól és feleségétõl,
Gyöngyi nénitõl, akik már nem elõször látták az óvodás
gyerekeket vendégül a szõlõhegyen. (Cikkünk a 2. oldalon.)

Szeptember 10-én immáron 24. alkalommal nyitotta meg ka-
puit az Ikr Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által
rendezett Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. A hazai agrár-
ágazat egyik legnagyobb szakvására és kiállítása, mint mindig
most is szakemberek ezreit vonzotta Bábolnára. A négynapos
rendezvényen a tudományos elõadásokon és a termeléshez
szükséges eszközök és gépek kiállításán kívül az egyszerû ide-
látogató is talált magának megfelelõ programot. Az érdeklõ-
dõk ugyanis látványos lovasbemutatókon és a Gazdanapok leg-
nagyobb látványosságának számító gépshowján is tapsolhattak.

(Folytatása a 12. oldalon.)

Szeptember 12-14. között rendezte meg önkormányzatunk
immár tizedik alkalommal a Kukorica Fesztivált. A jubileumi
rendezvényen kicsik és nagyok, fiatalok és idõsek egyaránt jól
érezhették magukat. A rendezvénysátor sokszínû programjai
mellett kiállítás, Republic koncert, tûzijáték, borsátor,
reneszánsz kori felvonulás, íjászkodás, sportbemutatók, sok
játék és vásár várta az érdeklõdõket. A vasárnapi hidegtõl
eltekintve, kellemes idõjárási viszonyok mellett zajlottak az
események, melyeket 8-11. oldalunkon található képriportunk
segítségével követhetnek végig.

A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokat
Gráf József földmûvelésügyi miniszter nyitotta meg

A rendezvénysorozat elsõ eseménye a bábolnai alkotók
kiállításának megnyitója volt

Véget ért a 24.
Bábolnai Gazdanapok

X. Kukorica Fesztivál
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„Itt van az õsz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

(Petõfi Sándor)

Az õsz mindig ezernyi szépséget,
örömet rejt magában, ahogy a köl-
tõ is írja versében. Nekünk az óvo-
dában is számtalan felfedezésre,
kalandra van alkalmunk, amit ki is
használunk a csoportok életkorát,
lehetõségeit figyelembe véve. Meg-
nézhettük a Gazdanapokat, a Ku-
korica Fesztivált, de a csoportok
óvó nénijei mindig találnak megfe-
lelõ alkalmat az élményszerzésre:
legyen az gesztenyeszüret, diótörés,
õszi gyümölcsök megismerése, ku-
korica aratása stb. Mi egy meghí-
vást kaptunk a banai szõlõhegyre
Cigány Tibortól, aki már nem elõ-
ször látott vendégül bennünket fe-
leségével, Gyöngyikével együtt.

A kirándulásra a Pillangós cso-
porttal együtt készültünk mi, Mé-
hecskések. A gyerekek már számol-
ták a napokat, mikor indulhatunk.
Mi, felnõttek inkább az eget néz-
tük, mert azon a héten sokat esett
az esõ. Végül minden jóra fordult,
elindulhattunk. A segíteni tudó
szülõk autókkal, gyerekülésekkel
felszerelve vártak bennünket az ovi
elõtt, és csatlakozott hozzánk a
Lovasiskola kisbusza is. Vödrökkel,
kosarakkal és izgalommal indul-
tunk el. A szõlõhegyen Gyöngyi né-
ni fogadott bennünket, aki a köl-
csönös üdvözlés után a szõlõhegyre
invitált bennünket, de utunkat állta
a csõsz! (Tibi bácsi.) Voltak, akik
megijedtek, mert a csõsznek volt

„vaskalapja és furkósbotja” is, de
gyorsan kiderült, hogy egy gyereke-
ket szeretõ bácsi várt bennünket.
Megmutatta, melyik sorról sze-
hetünk szõlõt, és a szülõk segítsé-
gével hamarosan megteltek a vöd-
rök, kosarak. Közben beszélget-
tünk arról, hogyan gondozzák a
szõlõt egész évben.

Az is kiderült, hogy a csõsznek
valóban komoly feladata van, mert
nemcsak a tolvajok akarják meg-
dézsmálni a termést, de bizony a
seregélyek is. Felszaladtunk a kilá-
tóhoz, ahonnan a gyerekek meg-
nézhették távcsõvel a banai határt,
sõt még egy kicsit Pannonhalmát is
láthatták. Megkongathatták a ko-
lompot, ami elriasztja az éhes sere-
gélyeket. Leballagtunk a szõlõ-
hegyrõl a sok szõlõvel, majd a
csõszkunyhó mellett kellemes meg-
lepetés várt bennünket: Gyöngyi
néniék meleg teát, szendvicseket
készítettek nekünk: szinte minden-
ki éhes, és szomjas volt. A finom fa-
latok után újra erõre kaptunk, és
mi is odaadtuk „ajándékainkat”
vendéglátóinknak: a nyomdázott
szõlõfürtöket, rajzainkat, versein-
ket, dalainkat. Eljátszottuk a
„Lipem, lopom a szõlõt…” a csõsz
segítségével, aki megkergette a tol-
vajokat. Fantasztikus élmény volt
gyereknek, felnõttnek egyaránt.
Mégegyszer felszaladtunk a szõlõ-
hegyre, azután megköszöntük a szí-
vélyes vendéglátást, és fáradtan, de
élményekben gazdagon indultunk
vissza az oviba.

Délután a Meseszakkörösökkel
szintén elmentünk a szõlõhegyre,
és ismét ugyan olyan szeretettel fo-
gadtak bennünket Tiborék. A csõsz

akkor is tette a dolgát: szõlõvel kí-
nálta a gyerekeket, megmutatta a
kilátót, enni adott a fáradt vándo-
roknak, játszott, ahogy kellett.

Az élményeket örömmel mesél-
ték a gyerekek szüleiknek, büszkén
mutatták az általuk szedett szõlõt.
Az oviban a következõ héten volt
mirõl beszélni, hiszen a közös él-
mény mindenkire nagy hatással
volt. Játszottunk szüretelést, be-

szélgettünk a „csõszrõl”, a képze-
letbeli családjáról, szüreteltünk,
voltunk szõlõtolvajok, stb. Köszön-
jük a szülõknek, és a Lovasiskolá-
nak, hogy segítettek eljutni erre a
felejthetetlen kirándulásra. Külön
köszönjük Czigány Tibornak, és
Gyöngyikének a meghívást, és azt a
végtelen szeretetet, amivel egész
nap körülvettek bennünket.

Baráth Gáborné óvónõ

Õszi kirándulás Banára

Galériánk kiállítását szeptem-
berben az õszi évszakhoz igazítot-
tuk. Ezúttal Szabó Lászlóné folt-
varrással készült textíliáit állítot-
tuk ki. Az anyagok festése a ké-
pek témája az õszt idézik. A kel-
lemes õszi színek (vöröses, sár-
gás, barnás meleg árnyalatok)
esztétikailag is megragadó lát-
ványt nyújtottak óvodásainknak.

Marikának unokája, Szabó Csen-
ge is óvodánkba jár, az õ általa
készített kép is szerepelt a  kiállí-
táson. A kiállított anyagok között
a gyermekek láthattak faliképe-
ket, asztalterítõt, ágytakarót. Ma-
rikától megtudhatták óvodásaink,

hogyan festi meg a színtelen
anyagokat, hogyan készíti el var-
rógéppel ezeket a szép lakásdíszí-
tõket. A kiállítás végén alkotó
munkára is nyílt lehetõség, az elõ-
re elkészített alapra gyerekeink
Marika segítségével egy szép õszi

képet készíthettek, valamint fes-
tett gézlapból megtanulhatták a
rózsakészítés technikáját. Nagyon
szívesen tevékenykedtek óvodá-
saink az egész délelõtt folyamán.
Köszönjük Marikának, hogy lát-
ványban és alkotásban is mara-
dandó élményt nyújtott gyerme-
keinknek és a kiállítást megcso-
dáló felnõtteknek is.

Õszi kiállítás az Óvodagalériában



Szeptember 4-én kezdte ti-
zennegyedik tanévét a váro-
sunkban mûködõ Ritmus
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, közismert nevén a
zeneiskola. „Növendéklétszá-
munk stagnál, illetve fogy.
Nem szeretnénk, ha ennek az
lenne a vége, hogy elfogyunk
teljesen.” – mondta Bánfi
Csaba igazgató úr. A további-
akban megtudtuk, hogy az ed-
digi tanszakok tovább mûköd-
nek. Egy év kihagyás után új-
ra indítják a zongora tansza-
kot, dr. Sipeczné Horváth
Eszter tanárnõ vezetésével. A
nagy zenekar továbbra is és az
utánpótlást biztosító kis zene-
kar ezután Ácson próbál, mi-
vel ott van ehhez megfelelõ
terem. „A moderntánc tan-
szak vezetõje, Derzsi Marian-
na anyai örömök elé néz, így
az õ munkáját Héregi Katalin
veszi át egy kis idõre. A szol-
fézst az idei tanévben Bánfiné
Varga Ágnes tanítja. Sajnos a
dráma tanszakon egyenlõre 5-
6 növendék van, mely nem
elég ahhoz, hogy elindítsuk.

Reménykedünk, hogy többen
lesznek, így ez a szép hagyo-
mány nem szakad meg és to-
vább folytatódik. Szeptember
20-ig várjuk még a jelentkezõ-
ket, sajnos ezután már egy
évet várni kell.” Ezután a ze-
neiskola jövõjérõl kérdeztük
Bánfi Csabát: „A színvonalból
semmiképpen nem kívánunk
engedni, még akkor sem, ha
bizonyos tanszakokat meg
kell szüntetni. Mi azt szeret-
nénk, ha széles körben elter-
jedne, hogy ez az itt élõk lehe-
tõsége. Mi megpróbáljuk a
magunk szakmaiságával, em-
berségével, gyerekszereteté-
vel azt sugallni, hogy ezt érde-
mes megtanulni, mert hiszünk
benne, hogy ez fontos, de sen-
ki helyett nem tudunk dönte-
ni, gyakorolni és meghozni
azt a döntést, hogy ezt a lehe-
tõséget válassza. Ez egy kivá-
lóra minõsített iskola, kiváló,
diplomás tanárokkal. Azt kí-
vánom az itt élõknek, hogy
használják ki ezt a tudást, ami
itt létrejött!”

T. S.
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Az idei évben intézmé-
nyünk pályázati támogatásból
és a településünk lakóinak tá-
mogatásából új eszközökkel
tudta bõvíteni az óvoda udva-
ri játékkészletét. A Megyei
Közalapítvány pályázatán,
melyhez az intézmény 50%-os
önrésszel is hozzájárult, egy új
többfunkciós (mászóhálós-
csúszdaházikó) udvari játékot
nyertünk. Elõírás szerint
azonban a mászókák alá ütés-
csillapító burkolatot is el kell
helyezni a balesetek megelõ-
zése érdekében. Ezt támoga-
tók segítségével tudtuk meg-
valósítani. A gumilapok be-
szerzéséhez és lerakásához a
Bernáth családtól, a Bábolna
Szolgáltató Kft.-tõl kaptunk
támogatást, ezt az intézmény
saját bevételével egészítettük
ki, így tudtuk a játékeszköz
felállítását EU szabványossá
tenni. Köszönjük a támoga-
tást!

Egy másik játékeszközt, egy
kétszemélyes rugós hintát is
sikerült az elmúlt nyáron be-
szerezni. Ezt az üzletekben és

az intézményben összegyûj-
tött 1-2 Ft-ból, valamint a
2007. évi Katalin-bál bevéte-
lének egy részébõl vásároltuk
meg. Ezúton is köszönjük vá-
rosunk lakóinak adakozását,
mely óvodásaink nagy örömé-
re szolgált.

A nyár folyamán a kisóvoda
épületében induló kiscsopor-
tunkat is sikerült felújítanunk.
A Wienerberger Téglaipari
Zrt. pályázatán parketta fel-
újításához szükséges anyagot
nyertünk, így újonnan lakko-
zott parkettával, valamint az
intézmény költségvetésébõl
vásárolt új szõnyegekkel, füg-
gönyökkel felszerelt csoport-
szobában fogadhattuk az óvo-
dát kezdõ kisgyermekeket. A
nagyóvoda épületében is sike-
rült némi felújítást végezni az
idei évben is, szúnyoghálók
felszerelésére került sor a cso-
portszobákban, mosdókban és
a konyhai raktárak ablakaira.

Somogyiné
Szabados Marianna

intézményvezetõ

Új játékok
az óvoda udvarán

Ismét megnyitotta kapuit
a zeneiskola



A szokásos hó végi rendes kép-
viselõ-testületi ülés elsõ napiren-
di pontjában beszámoló hangzott
el a két ülés között történt esemé-
nyekrõl, a lejárt határidejû hatá-
rozatokról és a bizottságok által
hozott döntésekrõl. A bizottsági
határozatok közül kiemelendõ az,
amely Bábolna kamerás térfigye-
lõ-rendszerrel való felszerelésére
vonatkozik. A kamerás térfigye-
lõ-rendszer megvalósítása a jövõ
évi költségvetés függvénye.

A második napirendi pont ke-
retében beszámoló hangzott el
Bábolna elsõ félévi gazdálkodási
tapasztalatairól, és módosításra
került az eredetileg tervezett
költségvetési fõösszeg is.

A harmadik napirendi pont-
ban a közterület használatáról,
rendjérõl és tisztántartásáról szó-
ló rendeletet a bábolnai képvise-
lõk egyhangúan szavazták meg.

A negyedik napirendi pontban
törvényességi észrevételekrõl
esett szó.

Az ötödik napirendi pontban a
Bábolnai Önkéntes Tûzoltó
Egyesület beszámolója hangzott
el a szervezet múlt évi tevékeny-
ségérõl, gazdálkodásáról.

A hatodik napirendi pontban a
Csermák Hugó Önkéntes Tûzol-
tóság képviselõje számolt be ha-
sonló módon a szervezet múlt évi
mûködésérõl.

A hetedik napirendi pontban a
Bábolnán mûködõ civil szerveze-
tek beszámolói hangzottak el. El-
sõként Balogh István, az Ölbõi
Aranyhal Horgászegyesület elnö-
ke, majd Török Sándor, a Csepe-
redõk Néptánc Egyesület elnöke,

végül pedig Cseh László képviselõ
úr, a Bábolnai Borbarátok Egye-
sületének elnöke adott számot az
általuk vezetett civil szervezetek
munkájáról.

A nyolcadik napirendi pont-
ban Bábolna képviselõi úgy dön-
töttek, hogy az önkormányzat
idén is csatlakozik a Bursa Hun-
garica Ösztöndíj Pályázathoz, így
a város tehetséges tanulóinak ar-
ra is lehetõsége nyílik, hogy a he-
lyi ösztöndíj mellett megyei, eset-
leg országos forrásból is támoga-
tást kapjanak tanulmányaikhoz.

A kilencedik napirendi pont-
ban a képviselõk szavazatai alap-
ján Bábolna csatlakozott a Kistér-
ségi Turisztikai Desztinációs
Mendzsmenthez. A turisztikai
szervezõdéshez való csatlakozás
nem titkolt célja a jövõbeni ide-
genforgalommal kapcsolatos pá-
lyázatokon való pozitív elbírálás.

A tizedik napirendi pontban
helyi tantervet módosítottak a vá-
ros képviselõi. A Bábolnai Általá-
nos Iskola vezetésének kérésére
az önkormányzat a már meglévõ
óraszámon túl további 6 tanórát
finanszíroz a kiemelt tantárgyak-
ból.

A tizenegyedik napirendi
pontban az önkormányzat fel-
adatátvállalási szerzõdést bontott
dr. Szmodits Katalin - Bábolnán
praxist mûködtetõ - fogorvossal.
A doktornõ felmondását az ön-
kormányzat elfogadta, és pályá-
zatot írt ki a megüresedett állás
betöltésére. Amíg nem érkezik új
fogorvos Bábolnára, addig a szak-
ellátást helyettesítéssel oldja meg
az önkormányzat.

A tizenkettedik napirendi
pontban a Városi Könyvtár felújí-
tásával kapcsolatos kivitelezõi
megkeresésrõl tárgyaltak a képvi-
selõk. A könyvtár teljes körû fel-
újítására 3,9 millió forint pályáza-
ti pénzt nyert a bábolnai önkor-
mányzat. Most az említett közel 4
millió forintos pályázati összeget
további 1,5 millió forinttal toldot-
ta meg az önkormányzat, amelyet
a könyvtár épületének burkolat-
cseréjére fognak fordítani a mun-
kálatok során.

Egyebek napirendi pontban
képviselõk szólaltak meg külön-
bözõ lakossági bejelentésekkel és
egyéb lakosságot érintõ észrevé-
telekkel kapcsolatban.

Ezután a képviselõ-testület zárt
ülés keretében folytatta munkáját.

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt
lakosság figyelmét arra, hogy Bá-
bolna képviselõ-testülete október
16-án közmeghallgatást tart a
polgármesteri hivatalban, amely-
re várják a település lakosságát.

Nagy Attila István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. szeptember 25-én tartott testületi ülésrõl

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
Tájékoztató a 2008. augusztus 4-én tartott zárt körû testületi ülésrõl

Szeptember 4-én rendkívüli testületi ülést
tartott Bábolna Város Önkormányzata zárt
ülés keretében.

Az elsõ napirendi pontban a képviselõk tá-
jékoztatót hallgattak meg a Termálfürdõ Pro-
jekttel kapcsolatban. Még áprilisban egy tár-
saság kereste fel a bábolnai önkormányzatot
és a leendõ termálfürdõ területének megvé-
telére és az azon történõ befektetés megvaló-
sítására kizárólagos jogot kért Bábolna veze-
tésétõl. Az önkormányzat nem zárkózott el a
kéréstõl, de arra kérte a lehetséges befekte-
tõt, hogy részletes tervet dolgozzon ki arra,
hogyan szeretné hasznosítani a szóban forgó

100 hektáros területet. A szeptember 4-ei
zárt ülésen elsõként az említett befektetõ és a
lehetséges kivitelezõ együtt ismertette elkép-
zeléseit a Termálfürdõ Projekttel kapcsolat-
ban. Az említett társaság mellett azonban
még két cég jelentkezett a fürdõfejlesztéssel
kapcsolatban. Egy spanyol, illetve egy külföl-
di háttérrel rendelkezõ magyar befektetõi
csoport. Az utóbbi két cég ajánlatát és a már
ismert, és elsõként említett társaság elképze-
léseit a bábolnai önkormányzat valószínûleg
együttesen fogja elbírálni.

Az elsõ napirendi pontot egyebek napiren-
di pontok követték. Itt elsõként szolgálati la-

kások kérdésével foglalkoztak a képviselõk,
majd dr. Szmodits Katalin megkeresésével,
aki, - mint az már ismeretes - bábolnai fogor-
vosi praxisát szeretné egy tataira cserélni. A
fogorvosnõ és az önkormányzat ezen a zárt
ülésen, és jelenleg is, dr. Szmodits Katalin
utódlásáról egyeztetnek. Ezt követõen a kép-
viselõk a bábolnai bevezetõ utakra tervezett
sebességmérõ mûszerekkel kapcsolatban
döntöttek arról, hogy mivel az önkormány-
zatnak megvan a megfelelõ önrésze, ezért pá-
lyázatot nyújt be a minisztériumhoz az emlí-
tett sebességmérõ mûszerek beszerzésére és
telepítésére. Nagy Attila István

Komoly összegek a turizmus
fejlesztése érdekében

Egy régió arculatát hogyan lehet vonzóvá tenni
a turizmus térképén?

A címben szereplõ kérdés megválaszolása egyszerûnek tûnik: sok-
sok pénz kell hozzá. De vajon hogyan lehet sok-sok pénzhez jutni?
Nos, figyelni kell a pályázati kiírásokat, meg kell írni a pályázatokat,
majd nyerni szükséges a pályázaton. Mindez néhány mondatban egy-
szerûnek tûnik, de azok a települési projektek, melyek a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán nyertesnek bizonyul-
tak, sokkal komolyabban gondolják ötleteiket. 

A „Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerõk támo-
gatása” elnevezésû pályázat megyei nyerteseit hirdették ki azon a saj-
tótájékoztatón, melyet dr. Horváth Klára, a Közép-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács társelnöke tartott szeptember 17-én 14 órakor
Bábolnán, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Komárom-Eszter-
gom megye igazán kitûnõ pályázatokat nyújtott be, hiszen a régióban
kiosztható 4.815.393.077,- Ft összegbõl 1.765.699.111,- Ft jutott szû-
kebb környezetünkbe. Ebbõl 787.023.131,- Ft-ot kapott Oroszlány-
Majkpuszta, ahol a Kamalduli Remeteség épületének mûemléki re-
konstrukciójára fordíthatják e jelentõs összeget. Tata Város Önkor-
mányzata a Tatai Angolpark rehabilitációjára nyert 554 millió forintot,
az oroszlányi bányászmúzeum újításaira pedig 424.675.980,- Ft-ot for-
díthatnak a tulajdonosok. 

Olvasóink a projektekrõl részletesebben a www.kdrfu.hu honlapon
olvashatnak.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
((„„AA””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaatt))

Bábolna Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2009. évre ezennel kiírja a BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa

FFeellssõõookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaattoott

FFEELLSSÕÕOOKKTTAATTÁÁSSII  HHAALLLLGGAATTÓÓKK  SSZZÁÁMMÁÁRRAA..
Az ösztöndíj elbírálása kkiizzáárróóllaagg  aa  sszzoocciiáálliiss  rráásszzoorruullttssáágg
aallaappjjáánn, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül

történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által

aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A  pályázat  benyújtási  határideje:  2008.  október  31.
AA  ppáállyyáázzóókk  ppáállyyáázzaattuukkaatt  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  11..  sszzáámmúú

iirrooddáájjáábbaann  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  ppáállyyáázzaattii  ûûrrllaappoonn  kköötteelleesseekk
bbeennyyúújjttaannii..

A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által
kitöltött eerreeddeettii  JJooggvviisszzoonnyyiiggaazzoollááss.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

––  AA  ppáállyyáázzóó  ééss  aa  vveellee  eeggyy  hháázzttaarrttáássbbaann  ééllõõkk  jjöövveeddeelleemméétt
iiggaazzoollóó  iirraattookkaatt..

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével
együttesen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályázat

formai hibásnak minõsül. 
Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag

nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
((„„BB””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaatt))

Bábolna Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2009. évre ezennel kiírja a BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa

FFeellssõõookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaattoott

FFEELLSSÕÕOOKKTTAATTÁÁSSII  TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKKAATT
KKEEZZDDEENNII  KKÍÍVVÁÁNNÓÓ  FFIIAATTAALLOOKK  RRÉÉSSZZÉÉRREE..
Az ösztöndíj elbírálása kkiizzáárróóllaagg  aa  sszzoocciiáálliiss  rráásszzoorruullttssáágg
aallaappjjáánn, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül

történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által

aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A  pályázat  benyújtási  határideje:  2008.  október  31.
AA  ppáállyyáázzóókk  ppáállyyáázzaattuukkaatt  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  11..  sszzáámmúú

iirrooddáájjáábbaann  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  ppáállyyáázzaattii  ûûrrllaappoonn  kköötteelleesseekk
bbeennyyúújjttaannii..

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

––  AA  ppáállyyáázzóó  ééss  aa  vveellee  eeggyy  hháázzttaarrttáássbbaann  ééllõõkk  jjöövveeddeelleemméétt
iiggaazzoollóó  iirraattookkaatt..

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével
együttesen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályázat

formai hibásnak minõsül. 
Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag

nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

PÁLYÁZAT
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet
tanulmányi segélyre

közép-, valamint felsõfokú intézményben tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– az általános iskolát Bábolnán fejezte be
– állandó bábolnai lakos
– szociális rászorultság
– középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag
– nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben részt

vevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3,70 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:

– iskolalátogatási igazolás
– bizonyítvány/leckekönyv másolata
– valamennyi egy háztartásban élõ személy hivatalos

jövedelemigazolása.
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód

a támogatás megítélésére.
A pályázati lapok igényelhetõk 2008. szeptember 15-tõl

a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázatok leadási határideje: 2008. október 17.

HITELÜGYINTÉZÉS
Akár elõzetes költségek nélkül!

ADÓSSÁGRENDEZÉS!

IDÕPONTEGYEZTETÉS:
06-20-9251-3036

Egy jó hitellel akár
milliókat is spórolhat!

Ipari Parkban dolgozóknak
továbbra is kedvezmények!

BAR, végrehajtás
rendezése!
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A Bábolnai Általános Iskolá-
ban az idei tanévben vezettük
be az iskolaotthonos oktatást.
Még az iskolakezdés elõtt igye-
keztünk minél több információt
szerezni olyan intézményektõl,
ahol már régebb óta foglalkoz-
tatják ebben a formában a gyer-
mekeket. 

Az iskolaotthonos osztályban
2 tanító néni foglalkozik a tanu-
lókkal reggel 8-tól délután 4
óráig. Az egész napos oktatás
során a napi 4 tanóra eloszlik
délelõttre és délutánra, így a
gyermekek terhelése egyenlete-
sebb. Egyikünk a magyar és
technika, másikunk a matema-
tika, testnevelés, rajz és ének
tantárgyakat tanítja. 

A tanórák közt önálló és sza-
badidõs foglalkozások váltják
egymást. Az önálló órákon a
házi feladatot a tárgyat tanító
pedagógus végezteti, ami azért
jó, mert azonnal visszajelzést
kap az elsajátítás mértékérõl. A
szabadidõs foglalkozásokon le-
hetõség van játékra, mesehall-
gatásra, kézmûves tevékenysé-
gekre. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a szabad levegõn történõ

mozgásra, sétára. Mindezek
mellett igény szerint szakköri
foglalkozásokon is részt vehet-
nek tanulóink (rajz, dráma, fo-
ci, néptánc, sakk). Heti egy al-
kalommal, pénteken fedett órát
tartunk, melyen mindketten
részt veszünk. Itt lehetõség nyí-
lik az adott héten történtek
megbeszélésére, a tanulók ma-
gatartásának és szorgalmának
értékelésére, a közös problé-
mák megoldására. Ezen órákra
tervezhetünk kiscsoportos fog-
lalkozásokat, differenciált ké-
pességfejlesztést is. A változa-
tos órabeosztás több lehetõsé-
get biztosít a tanulókkal való
beszélgetésre, az egyéni élmé-
nyek meghallgatására, a játék
közbeni megfigyelésre, külön-
bözõ nevelési helyzetek elemzé-
sére. 

A gyerekek hét közben csak
olvasókönyvüket, tájékoztató
füzetüket és tolltartójukat vi-
szik haza, így a leglényegesebb
dolgokba nap mint nap bepil-
lanthatnak a szülõk. Pénteken
azonban a teljes felszerelésüket
hazaviszik, ilyenkor lehetõség
van a tanulói munka és a tan-

anyag otthon történõ nyomon
követésére.

Az iskolaotthon nagy segítsé-
get jelenthet azoknak a szülõk-
nek, akik sokat dolgoznak,
rendkívül elfoglaltak, hiszen
otthon már nem kell házi fel-
adatot írni. Elegendõ a napi él-
ményekrõl beszélgetni gyerme-
kükkel. 

Az iskolaotthonos oktatás-
nak jelentõs a közösségformáló
ereje. A gyermekek reggeltõl
délutánig együtt vannak. Nem-
csak közösen tanulnak, hanem

együtt játszanak, ebédelnek,
uzsonnáznak, mint egy nagy
család. 

A szülõkkel napi kapcsolat-
ban vagyunk, mindent meg tu-
dunk beszélni. Úgy látjuk, hogy
õk és gyermekeik is könnyen
azonosultak ezzel az oktatási
formával. Öröm számunkra,
hogy kis elsõseink jól érzik ma-
gukat az iskolában.

Pillérné Fekete Andrea
Simonné Farkas Beáta

tanító nénik

Eltelt egy hónap
az iskolaotthonban…

2008. szeptember 23-án isko-
lánk diákönkormányzatát a ko-
máromi Élettér Egyesület képvi-
selõi keresték fel Monostori Éva
vezetésével.

A megkeresés oka az volt,
hogy a szervezet 2008 szeptembe-
re és 2009 májusa között elindítja
a kistérségi ifjúsági munkára épü-
lõ hálózat építését, fejlesztését.

A Komárom–Bábolna Kistér-
ség kilenc településén élõ fiatalok
összefogását, együttgondolkodá-
sát szeretnék elérni.

A jó hangulatú beszélgetés so-
rán diákjaink sok ötlettel, prog-
rammal álltak elõ. Jól lehet, eze-

ket inkább csak helyben tartják
megvalósíthatónak. Ezért is szük-
séges az együttmûködés elindítá-
sa, hiszen fiataljaink kevés infor-
mációval rendelkeznek a környe-
zõ településekrõl, az ott élõ társa-
ik gondjairól, örömeirõl, problé-
máiról. Egymás jobb megismeré-
se, közös programok szervezése
és lebonyolítása indíthatja el az
ifjúságot az önálló gondolkodás,
a felelõsségvállalás és saját célja-
ik,  jogaik megvalósítása útján. Is-
kolánk tanulói nyitottak a kezde-
ményezésre. Várjuk a folytatást!

Veresné Szkocsek Mária

Iskolánk új épületét 25 évvel
ezelõtt 1983-ban vehették birto-
kukba a tanulók és a pedagógu-
sok.

Ennek méltó megünneplésére
készülünk november végén. Isko-
latörténeti kiállítást szeretnénk
létrehozni. 

Bizonyára sok családban fellel-
hetõk tárgyi vagy írásos emlékek
a 25 évet felölelõ vagy azelõtti
idõszakból. Szeretnénk az Önök
segítségével a múlt emlékeit fel-
idézni. Akinek birtokában van-
nak régi taneszközök, füzetek,
dokumentumok, képek, kérjük
keressen meg bennünket, járul-
jon hozzá kiállításunk színvonalá-
nak emeléséhez. 

Tudjuk, hogy sokan ragaszkod-
nak ezekhez a régi emlékekhez,
ezért a kiállítási tárgyakat – aki
kéri – természetesen visszaszol-
gáltatjuk.

Segítségüket elõre is köszön-
jük.

Iskolavezetés

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megkö-

szönni Halas Józsefné és Dombi
Józsefné bábolnai lakosoknak,
hogy iskolánk részére gyönyörû,
nagyméretû növényeket ajánlot-
tak fel. Ezzel hozzájárultak kör-
nyezetünk barátságosabbá tételé-
hez.

Iskolavezetés

Egy új kezdeményezés

KKeeddvveess  SSzzüüllõõkk,,  DDiiáákkookk,,  BBáábboollnnaaiiaakk!!  

Iskolai szünetek idõpontjai: 

Õszi szünet: 2008. október 27–31.

A szünet elõtti utolsó tanítási nap:
2008. október 22. (szerda)

A szünet utáni elsõ tanítási nap:
2008. november 3. (hétfõ)

Téli szünet: 2008. december 22–
2008. december 31.

A szünet elõtti utolsó tanítási nap:
2008. december 20. (szombat)
A szünet utáni elsõ tanítási nap:
2009. január 5. (hétfõ)
Tavaszi szünet: 2009. április 9–14.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap:
2009. április 8. (szerda)
A szünet utáni elsõ tanítási nap: 
2009. április 15. (szerda)

A  tanév  rendje:  2008/2009-ees  tanév



Drága az eboltás, de kötelezõ
Az eboltás idén Bábolnán csakúgy,

mint az elõzõ idõkben 3 lépcsõben
zajlott. A hatósági fõállatorvos, vagyis
dr. Mátray Árpád idén egy fõoltás,
több - a Bábolna közigazgatási terüle-
téhez tartozó - külsõ pusztai, és egy
pótoltás keretében adott kötelezõ vé-
dõoltást a város kutyáinak. Sokan pa-
naszkodtak a kötelezõ védõoltás ár-
emelkedésére, azonban dr. Mátray Ár-
pád felhívta a figyelmet arra, hogy az
árat nem õ és nem is az egyes állator-
vosok szabják meg.

Azt hogy miért kell három lépcsõ-
ben lefolytatni a kötelezõ eboltást azt
talán Bábolna nem szokványos tele-
pülésrendszere magyarázhatja. Ezen
a településen ugyanis a lakosság-
számhoz képest elég nagy a terület,
amelyen a kutyáknak oltásra van
szükségük. Az állattartási fegyelem dr.
Mátray Árpád szerint kiemelkedõen jó
volt az elmúlt esztendõkben. Ez alatt
persze az is értendõ, hogy a kutyatu-
lajdonosok rendszeresen beoltatták a
kötelezõ védõoltással ebeiket. Idén vi-
szont az oltott állatok számában nagy
volt a visszaesés, ugyanis körülbelül
100-120 ebbel kevesebbet vittek el ol-
tani, mint amennyi az ilyenkor szoká-
sos. Dr. Mátray Árpád ezzel kapcsolat-
ban megemlítette, hogy szerinte eny-
nyivel kevesebb kutya nincs a telepü-
lésen, mint tavaly. Az állatorvos arra
gyanakszik, hogy az oltás idõpontja és
a bérfizetések idõpontja túlságosan
távol estek egymástól az utolsó pótol-
táskor, vagyis financiális problémák-
kal magyarázható az eboltások szá-
mának csökkenése.

Abban az esetben egyébként – hív-
ja fel a figyelmet dr. Mátray Árpád –,
ha valaki nem viszi el beoltatni kutyá-
ját évente egyszer, akkor a tulajdonos
elõször felszólításban részesül, majd
ha ennek ellenére nem tesz eleget
eboltási kötelezettségének, akkor a
tulajdonos kontójának terhére a ku-
tyát el kell altatni, a tulajdonost pedig,
kötelezõen szankcionálni kell. Az
ilyen esetben kiszabható állategész-
ségügyi bírság egyébként 50 ezer fo-
rinttól kezdõdik.

No de hogyan derülhet ki az, ha va-
laki nem oltatja be a kutyáját? Dr.
Mátray Árpád arra is rávilágít, hogy az
ebek egy, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ számítógépes rendszerben
nyilvántartásba vannak véve. Ebbõl a
nyilvántartásból kiderül, ha valaki
nem vitte el kutyáját a kötelezõ oltás-
ra. Persze felmerül a kérdés, hogy mi
van akkor, ha az állat idõközben el-
pusztult. A hatósági állatorvos arra is
rávilágít, hogy ebben az esetben a tu-
lajdonosnak az esetet kötelessége az
önkormányzattal közölni. Ha ezt vala-
ki elfelejti, vagy nemtörõdömségbõl
nem teszi, akkor mulasztást követ el.
Dr. Mátray Árpád felhívja a kutyatulaj-
donosok figyelmét arra is, hogy a kö-
telezõ veszettség elleni oltás hihetetle-
nül fontos, mégpedig azért, mert a ve-
szettség gyógyíthatatlan, halálos be-
tegség. Egyetlen ellenszere a preven-
ció, vagyis a védõoltás. Néhány éve a
parazitamentesítés is kötelezõ a ve-
szettség elleni védõoltás mellett, mert
a kutyák szervezetében elõforduló kö-
rülbelül 30 féle bélféreg és parazita
közül 8-10 olyan, amely az embert is
megbetegítheti.

Sokan rendkívül drágának tartot-
ták a kötelezõ eboltásért elkért pénz-
összeget. Dr. Mátray Árpád azonban
hangsúlyozza, hogy az oltás összegét
az Állatorvosi Kamara és nem az or-
vosok maguk határozzák meg, így ez
mindenhol az országban ennyibe ke-
rül. Aki ennél kevesebb pénzt kér az
oltásért, azt az Állatorvosi Kamara eti-
kai vétség miatt megbünteti.

NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn
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Augusztus 31-én tartotta év-
nyitó ünnepségét a lovasiskola.
Ez a tanév bizonyos szemszög-
bõl jubileumi év, hiszen Pel-
czéder Zoltán igazgatói mandá-
tumának utolsó, ötödik évét
kezdte meg, akit az elmúlt négy
esztendõrõl kérdeztük. „Ami-
kor végig gondoltam az elmúlt
idõszakot, arra jutottam, hogy
amikor kezdtük, 2004 szeptem-
berében 76 fõ volt, most pedig
152 fõ, pont a duplája a tanulók
létszáma. Ha az épületet meg-
nézzük, a felszereléseket, egyéb
dolgokat, óriási fejlõdés látha-
tó. Sikerült egy 3 millió forintos
informatikai pályázatot nyerni,

ami azt jelenti, hogy teljesen ki-
cseréltük az egész gépparkot az
informatika-teremben. Bárme-
lyik iskola megirigyelné azt a
tantermet, amivel most rendel-
kezünk. Mindezek mellett el
merem mondani, hogy egyre
jobb képességû diákok érkez-
nek hozzánk.” Az elõttünk álló
tanévrõl a következõket mond-
ta az igazgató úr: „Nemrég ol-
vastam Winston Churchill sza-
vait az egyik lovas lapban. Azt
mondta, hogy a lóval való bá-
násmód, a lovak körüli munka,
az sohasem elvesztegetett idõ.
Azt hiszem ez lesz a mottója a
következõ évnek.” T. S.

Becsengettek a lovasiskolában is

Õszi teadélután
Az idei tanév elsõ iskolai programja egy kézmûves foglalkozással

egybekötött teadélután volt szeptember 26-án.
A kézmûves foglalkozáson három dísztárgyat készítettünk el. A fa-

liképeken megjelenõ dísztököcskék, virágok, színes levelek, a tök-
maggal díszített szalvétagyûrûk és az üvegmécsesek is az õsz hangula-
tát, színeit, szépségét tükrözte.

A szorgos kezek jól dolgoztak és szívesen fogadták az ezt követõ fi-
nom gyógy- és zöldteákat, a várva várt banános-almás-sütõtökös
muffinokat. A kostólgatás közben megbeszéltük a zöldteák jótékony
hatásait és kiállítottuk az elkészült mûveket.

A délután jó hangulatban telt. Lányi Szilvia
szaktanár

II. Bábolna-Bana-Tárkány-Nagyigmánd Sportdélelõttje
a Sportcsarnokban. 

Idõpont: 2008. október 28. (kedd) – Kezdési idõ: 9.30 óra
PROGRAM: Közös torna zenére; Ügyességi, versenyjátékok és kötélhúzás

MEGLEPETÉS A GYEREKEKNEK!
Szeretettel várjuk az ovis gyerekeket és a szünidõn lévõ gyerekeket,

szülõket is.
Jó szórakozást! Kellemes idõtöltés!

Szervezõk

A Sportcsarnokban szombatonként 16 órától 18 óráig
asztalitenisz és tenisz sportágakban is

lehetõségeket tudunk biztosítani. 
Idõpontegyeztetés kérhetõ: Szilágyi Ágnes, 30/417-92-36
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X. Bábolnai Kukorica Fesztivál

A X. Bábolnai Kukorica Fesztivál nyitó rendezvényén 14 bábolnai alkotó
munkáit – festményeket, szõtteseket, patchwork, azaz foltvarrási techniká-
val készült darabokat, gobleineket és ólomüveg tárgyakat csodálhattak
meg az érdeklõdõk. Képünkön az alkotók.

Nincs városi rendezvény Vadvirág nélkül. E mondat igazságtartalmát az Idõsek Klubja tagjaiból szervezõdött együttes
bizonyította sok nótával, tánccal, humorral.

A háromnapos rendezvény alapritmusát a Ritmus Koncert Fúvószenekar
adta meg. A kukorica fesztiválok állandó fellépõjének számító együttes a
bábolnai zeneiskola növendékeibõl verbuválódott, és igazi nagymesterei a
hangulatteremtésnek.

Akik a mûsorfüzet alapján azt hihették, hogy a péntek este kizárólag az
érettebb korúak számára kínál programot, azok Kovács Kati koncertjén
kellemesen csalódtak. A jól ismert dallamokat, fülbemászó slágereket a
nyugdíjasok és a tinédzserek együtt énekelték az elõadónõvel. 

Sötétedés után a rock rajongók már extázisban várták a Republic
együttes koncertjét. Ám, másféle Extázisból sem volt hiány, hiszen a 20 éve
együtt zenélõ banda elõzenekara az Extázis együttes bemutatkozó fellépé-
sét is nagy tapssal jutalmazta a közönség. 

Nincs városi rendezvény Vadvirág nélkül. E mondat igazságtartalmát az Idõsek Klubja tagjaiból szervezõdött együttes
bizonyította sok nótával, tánccal, humorral.
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Az est szó szerinti fénypontja a tûzijáték volt. A
látványos, zenés pirotechnikai parádéban mint-
egy 20 percen át gyönyörködhettek a nézõk. 

A magyar szõlõdomboktól messzire vitt el bennünket képzeletben a Los
Andinos együttes. Egészen az Andok és Közép-, Dél-Amerika zenei világá-
ba repítettek bennünket fergeteges koncertjükön.

Utazásra invitálta a legkisebbeket a Holle Anyó meseszínház társulata is.
A jól ismert mesehõs, a kis vakond ugyanis a gyerekek segítségével az egész
világot bejárta, hogy segítsen kis barátján, az egérkén. 

A Magyar Posta Zrt. alkalmi postája különle-
ges színfoltja a fesztiválnak. Bélyegritkasá-
gokkal, alkalmi bélyegzõvel ellátott borítékai-
val elsõsorban a gyûjtõknek kedveskedtek, de
azokra is gondoltak, akik még nem felejtettek
el levelet írni.

Mit ér a jó hangulat jó bor nélkül? Talán ezt a kér-
dést tették fel magukban a Bábolnai Borbarátok
Egyesületének tagjai is, akik frappáns választ ad-
tak a kérdésre. Rendezvénysátrukban a helyi gaz-
dák finomabbnál finomabb nedûit kóstolhatták
cigányzene mellett a betérõ vendégek. 

A vastaps maradt, csupán a tánc jellege változott a következõkben. A
Cseperedõk Néptánccsoport állandó résztvevõje a bábolnai rendezvé-
nyeknek. Most a valóban cseperedõk és a már felcseperedettek is ízelí-
tõt adtak tudásukból.

Tiamo, azt jelenti „szeretlek”. A Tiamo Moderntánc Csoport pedig büsz-
kén mondhatja el magáról, a bábolnai közönség valóban szereti azt, amit
csinálnak. Produkcióikat a publikum rendre vastapssal jutalmazta.

Hogyan lehet minél több kukoricaszemet kiválo-
gatni a lencsébõl?...

Hogyan kell kukoricát kalapálni?... És meddig lehet nyújtott karral két-két üveg sört
megtartani?...
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Mennyi ideig tart meginni egy üveg sört?...

Ezekre a kérdésekre csak azok tudják a választ,
akik részt vettek az idei Kukorica János és Iluska
választáson,...

az erõpróbán,...

...és a sörivó versenyen.

Veszélyes, ám ugyanakkor rendkívül látványos
produkciót mutatott be a Garacas duó. A gau-
cho show az argentin marhapásztorok õsi virtus-
kodásába engedett bepillantást. 

Szívügyünk az egészség címmel ingyenes
egészségügyi tanácsadásra és szûrésre várták
mindazokat, akiknek valóban szívügyük az
egészségük.

A fesztivál harmadik napján néhány órára a reneszánsz korba utazhattunk vissza. A Bábolnai Kocsiünnep
keretében ellátogatott hozzánk „Mátyás király”, Helyei László személyében. Dr. Horváth Klára polgármester és

Szilvássy István, a Magyar Telepü-
lés- és Területfejlesztõk Szövetségé-
nek elnöke leleplezték az egykori
kocsiút emléktábláját.

Polgármesterünk 
köszöntötte 
Bódis Jánosnét,
Kocs polgármesterét.

Végül „Mátyás király”
és „udvartartása”

megtisztelte
a borbarátokat,
és megkóstolta 

zamatos boraikat.

A Corona Hungarica Hagyomány-
õrzõ Egyesület vásári mutatványo-
kat, reneszánsz korabeli táncokat
mutatott be, majd a Bandeira zász-
lóforgató együttes elõadását tekint-
hette meg a nagyérdemû. (Alsó
három képünk)
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Szinte minden kisfiú szeretne egyszer egy saját nyi-
lat. Akinek ez nem adatott meg, az legalább kipró-
bálhatta a polgármesteri hivatal mögötti területen
az íjászkodást.

A test és a szellem összhangjára kívánta felhívni a figyelmet az a karatebe-
mutató, amelynek szintén népes közönsége volt.

A sramlitól a rock zenéig terjed a Kimlei Harmonika Együttes repertoárja.
A lágyan omló dallamokat a közönség a zenészekkel együtt dúdolta.

Még a késõ õsziesre fordult idõ sem rettentette el az érdeklõdõket az autó-, helikopter- és repülõmo-
dell bemutatótól. Gyerekek és felnõttek egyformán csodájára jártak a méregdrága, ám nagyon okos
kis miniatûr jármûcsodáknak.

X. Kukorica Fesztivál támogatói:
Agrár-Com Kft.; Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft.; Bábolna Agrária
Kft.; Agro-Trust Kft.; Aliter-P Kft.;
Améta Kft.; Aviagent Kft.; Babilon Mé-
diaügynökség; IKR Zrt.; Bábolna
TETRA Kft.; Bábolna Zrt.; Balansz
Kft.; Barama Kft.; Capsula Bt.; Dr.
Almádi Ügyvédi Iroda; Dr. Fatán Bt.;
Dr. Horváth Klára; Dream Videótéka
Kft.; ESCA Kft.; Farkas Imréné; FoxBit
Kft.; Gabonamag Kft.; Galliform Kft.;
Gelda Bt.; Hegyhát Bt.; Kiss András; T-

Kopi-Ker Kft.; Lendvai Kft.; Mc Don-
alds; Bábolnai Naposcsibebolt Kft.;
OTP Nyrt.; Pál és Horváth BT.; Papp
László; P.Bio-Gold Kft.; Pegano-Pig
Kft.; Péter Elemér; SOM-TAN Kft.; Bá-
bolna Sped Kft.; Start-Ker Bt.; Tendre
Takarmányipai Kft.; V.E.SZ. Kft.; VIA
SANA Bt. Dr.Jankó Miklós.

Felajánló: 139-es COOP ÁBC dolgo-
zói; Árvarázs; Debreceni Tibor; Bábol-
nai Szolgáltató Kft.; Katona Lászlóné és
Társa; Szakács Lászlóné; Czanek János;

Csicsatka Judit; Csillag József; Derva-
lics Attiláné Ildikó; Dezsényiné Bódis
Ildikó; Édes-Kettes Bt.; FlórAgró Bt;
Gazdabolt; Irodacentrum Bábolna; Pin-
tér Róbert JADE 08. S.R.O.; Jin Qiu
Kft.; Kovács Attila KOKO Autósbolt;
Kollár Ottó; Lovasbolt; Kisalföld
Füszért MANNA Diszkont Bábolna;
Ferenc Katalin OPTIKA; Pilkor Kft.;
Polyák László; Riklik Kft.; S-NA
EURÓ Kft.; Szabó Lászlóné  Marika;
TP-MIX Bt; Tóthné Piszton Katalin;
Turcsán Gábor; ING Biztosító Zrt.

Minden fesztivál egyik legjobban várt programja a tombo-
lahúzás. Idén sem volt ez másként. Számos ajándék talált
gazdára.

Nehéz dolog egy háromnapos rendezvény hangulatát végig magas színvonalon tartani.
A rendezõknek mégis sikerült. Az utolsó nap utolsó fellépõje a fiatalok kedvence, a
Groove House együttes volt.
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Véget ért a 24.
Bábolnai Gazdanapok
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bábolnai Nemzetközi Gaz-

danapokat szeptember 10-én
Gráf József földmûvelésügyi mi-
niszter nyitotta meg, aki az ese-
ményt Közép-Kelet-Európa leg-
nagyobb szakvásárának aposztro-
fálta. Az agrárminiszter elmond-
ta, hogy a Gazdanapok kezdet-
ben futurisztikusnak számítottak,
hiszen olyan dolgokat mutattak

be, amelyrõl akkor még csak ál-
modhattak a mezõgazdászok.
Mára azonban szerinte merõben
változott a kép, hiszen közel ke-
rült egymáshoz a forgalmazók kí-
nálata és a vevõk financiális lehe-
tõségei. Gráf József kitért arra is,
hogy a magyar mezõgazdaság eu-
rópai uniós szinthez való felzár-
kóztatására az elkövetkezendõ 6
évben összesen 1300 milliárd fo-
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rint áll rendelkezésre, amelynek közel felét a
technológiai eszközök beszerzésére szeretné
fordítani a szaktárca. A földmûvelésügyi mi-
niszter hangsúlyozta azt is, hogy a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. továbbra is állami
kézben fog maradni, vagyis nincs olyan kor-
mányzati szándék, amely magánkézbe juttat-
ná a bábolnai ménest.

Az Ikr Zrt. mindenkori rendezõtársa a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. szintén szí-
nes programokkal készült a Gazdanapokra.
Dr. Mezei László a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a hagyományos lovasbemuta-
tók mellett érdekes elõadássorozatot szervez-
tek az érdeklõdõknek. A „Farmtól az asztalig”
címû elõadássorozat jelentõs része idén a táp-

lálkozásról szólt. Dr. Mezei László külön
hangsúlyozta, hogy azért is fontosak ezek az
elõadások, mert megdöbbentõ az, hogy az eu-
rópai országok élelmiszerfogyasztásának
63%-át idegen kontinensrõl importálja az
Unió.

Az Ikr Zrt. egyébként pont idén, 2008-ban
ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A cég
történetérõl és a Bábolnai Gazdanapok ese-
ményeirõl Szaxon J. Attila, az Ikr. Zrt. vezér-
igazgatója számolt be lapunknak. A már 28
éve a cégnél dolgozó jelenlegi vezérigazgató
sikertörténetnek aposztrofálja cége mûködé-
sét annak ellenére, hogy a rendszerváltozás
sok  más  cég  mellett  az Ikr-t is majdnem
romba döntötte. A mezõgazdasági vállalat
azonban lassan talpra állt és mára az ország

egyik meghatározó agrárcége lett. Szaxon J.
Attila a múltat felidézve elmondta, hogy vala-
mikor ezt a céget azért hozták létre, hogy be-
hozza az országba a nyugati technológiákat,
amely a szocializmus idõszakában nehezen
volt összeegyeztethetõ az akkori politikai
irányvonallal.

Az Ikr. Zrt. 2008-ban alapított egy díjat
is, amelyet azoknak a szakembereknek ítél-
nek oda, akik sokat tettek a magyar mezõ-
gazdaság fejlõdéséért. A díjazottak között
ott van Gráf József földmûvelésügyi minisz-
ter, de posztumusz kapta meg a frissen ala-
pított díjat dr. Burgert Róbert és dr. Tóth
János is.

Nagy Attila István

Gráf József földmûvelésügyi miniszter

Szaxon J. AttilaSchneider Gyula George Van Den Berghe

Dr. Burgert Róbert posztomusz diját  felesége vette át

Dr. Tóth János posztomusz díját szintén felesége vette át Erõs István Antos Gábor

Bódi Jenõ Kiss István Sótonyi László

Az IKR Zrt.
,,Magvetõ-díj Kuratóriuma’’

a magyar mezõgazdaság, ezen belül
Bábolna és az IKR fejlõdését elõsegítõ

munkásságának elismeréseként
,,Magvetõ-díjat’’ adományozott,

valamint tiszteletbeli
,,magvetõvé’’ fogadta

a képeken szereplõket.
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Emlékezésképpen álljon itt
néhányuk utolsó levele, me-
lyekben hûségrõl, hazaszere-
tetrõl, becsületrõl vallanak.
Nekünk is, utódoknak!

GRÓF BATTHYÁNY
LAJOS levele feleségéhez:

Drága, kedves nõm!
Hasztalan reméltünk az emberiség

utolsó szikrájában, midõn egymást
láttuk, ezt is megtagadták tõled.

Ezen ünnepélyes órában esküszöm
neked, hogy a király és a birodalom
iránti árulásnak soha még csak gon-
dolata sem fért lelkemhez. Hogy a ha-
zának nem kevésbé híve voltam és va-
gyok. Ki fogja most kétleni? És ezért
halok én most meg.

Ennyit a nyavalyás politikáról,
megnyugtatásodra.

A gyermekeket csókold meg és áldd
meg nevemben. Ne szégyelljék, nem
kell szégyelniök magokat atyjok mi-
att. Elõbb vagy utóbb azokra háram-
landik vissza halálom gyalázata, kik
engem hálátlanul és igazságtalanul
gyilkolnak meg. Hagyd el most az or-
szágot a gyermekek miatt: jobb egy
szerény sors, mint alamizsna azok ke-
zébõl, kik õket árvákká tették. A gya-
lázattól, mit nekem szántak, mene-
külni remélek. E végre régtõl fogva
van nálam egy szabadító. És most még
egy búcsúcsókot! Isten veled! Szívem-
ben egyedül képeddel, ajkaimon a te
neveddel halok meg.

A viszontlátásra! 
Batthyány Lajos

GRÓF LEININGEN-
WESTENBURG KÁROLY
levele:
Egyetlen, kedves véglehelletemig

hûn szeretett Elizem!
A kocka el van vetve, csak néhány

órám van még ezen a világon, hogy a
nehéz lépésre elkészüljek. A halál nem
volna reám nézve borzasztó, ha ma-
gam lennék, de reád, drága Elizem s
ártatlan gyermekeinkre gondolva, szí-

vem elszorul. E csapás nem jött várat-
lanul, mindenre készen kellett lennem
és mégis, szívem görcsösen összeszorul,
midõn arra gondolok, hogy téged
örökre el kell hagynom. Nem örökre,
mert hitem szilárd, hogy egy szebb
túlvilág fog következni .Szellemem
mindenkor körülötted fog lebegni,
mert a lélek mindenhol ott van, ahova
az Isten hatalma elér.

........................
Oly tisztán, oly magasztosan le-

begsz elõttem, hogy képtelen vagyok ezt
szavakkal kifejezni, képzelheted,
mennyire fáj ez, s kérem az Istent,
erõsítsen meg, hogy úgy hallhassak
meg, mint keresztényhez illõ. Az
atyáim vallása szerinti utolsó szentsé-
get már magamhoz vettem, s kész va-
gyok az Úr ítélõszéke elõtt megjelenni.

Engedj meg drága Elizem, ha az
életben valaha fájdalmat okoztam ne-
ked. Most már nem hallhatom szava-
dat, de szívem azt súgja, hogy megbo-
csátasz. És, oh Istenem! Hát szeretett
gyermekeim! Neveld föl õket az Úr fé-
lelmében és jó emberekké. Én már nem
õrködhetem fölöttük. Legyen olyan
anyjok, aki megtanítja õket szeren-
csétlen, de becsületes apjok emlékét
tisztelni. Oh! Ha kezeimet még egy-
szer áldólag tehetném fejökre! Oh,
csak még egyszer pillanthatnék sze-
mükbe! Talán jobb így. Teljesedjék az
Úr akarata!

Testvéreim, rokonaim fogadják
utolsó áldásomat, imádkozom érettük.
Nagy Isten! A válás órája nemsokára
üt. Mondd meg gyermekeimnek, hogy
az emberi törvények ítéltek el, hogy be-
csületes ember voltam, s meggyõzõdése-
mért haltam meg. Az Isten áldja meg
õket és tégedet, adjon neked erõt, s ne-
kem örök nyugalmat.

Isten veled, drága Elizem, éljetek
boldogul szeretett gyermekeim! Ne át-
kozzátok emlékemet, nemsokára ki-
szenvedek. Még egyszer köszönet hûsé-
gedért s mindazért, mit értem tettél.
Nem írhatok többet.

Éljetek boldogul, kedveseim!
Holtig híved: Leiningen Károly

GRÓF VÉCSEY KÁROLY
utolsó sorai:

Imádott drága Linám!
Szeretett mindennél kedvesebb fele-

ségem!
Látom, elérkezett életem utolsó pil-

lanata, meg kell halnim, tehát még
egyszer Isten hozzád, Isten veled, ve-
zérelje Isten minden lépésedet. Isten
veled jólélek, és bocsásd meg mindazt a
keserûséget, mellyel tán akaratlanul
is megbántottalak. Csókollak, csóko-
lom kedves leányunkat, Gizellát. Élj
boldogul!

Október 6-án reggel 6 órakor.

DAMJANICH JÁNOS
Ima kivégzésem elõtt, 
1849. október 5-rõl 6-ra virradóra:

Mindenségek ura! Hozzád bocsá-
tom esdeklésemet!

A nõmtõl elválás rettentõ órájában
te erõsítettél engemet, adj erõt tovább-
ra is, oh atyám, hogy a kemény pró-
bát, a becstelen, gyalázatos halált,
mint férfiú, erõtelten állhassam ki.

Hallgasd meg, oh fõ Jóság, forró
kérésemet!

A viadalokban és csatákban Te ve-
zéreltél, oh jó Atyám. Te engedted
azokat kiállani, s mentõ karod né-
mely kétes harcokban sértetlenül véde
meg. Legyen neved örökké áldott. Ol-
talmazd Mindenható, az én különben
is szerencsétlen hazámat a további
vésztõl, lágyítsd szívét az uralkodó-
nak a hátramaradt társak iránti ke-
gyességre, s vezéreld annak akaratát
bölcsességeddel a népek javára. Adj
erõt, oh Atyám az én Emíliámnak,
hogy õ ama nekem adott szavát, sor-
sát hitének erejével elviselhetni, be-
válthassa.

Áldd meg Aradot, áldd meg a ve-
szedelembe sodort szegény magyar ha-
zát! Te ismered, oh Uram, az én szí-
vemet s lépteimnek mindegyike tudva
van Nálad. Azok szerint ítélj meg
kegyelmesen, s engedj a túlvilágban
kegyes elfogadást találnom. Ámen

Emíliámnak vigasztalásul:
Damjanich

Palágyi Lajos:

AZ ARADI 
VÉRTANÚK 

Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyôzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késô századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ôk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. 

Összeállította: 
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

ARAD, 1849. október 6.
E havi irodalmi rovatunkban vértanúinknak állítunk emléket.
A világosi fegyverletétel után (1849. augusztus 13.) Haynau, az osztrák seregek parancsnoka, Ma-

gyarország teljhatalmú ura lett. Aradon 13 tábornokot végeztetett ki október 6-án, a második bécsi for-
radalom évfordulóján. De kivégeztette gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt is, aki pedig mindenkor
a mérséklet és alkotmányosság híve volt.

„Emlékük szép, büszke, ragyogó glóriás!” 
És ez az emlék nem halványulhat el,
Míg él hazánk, s rajta a nemzet”

írja Petri Arthúr költõ

A vesztõhelyen, 1881-ben
felállított obeliszk

Aradi vértanúk emlékmûve -
Arad
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Emlékezzünk az 1956. október 23-i eseményekre
Az 1956-os év slágere a ,,Bár-

hogy lesz, úgy lesz’’ volt. Október
23-án azonban az egyetemi ifjúság
és a hozzá csatlakozó tömeg azt
mondta: ne legyen akárhogy! Elég
volt a megalázottságból, a féle-
lembõl és kiszolgáltatottságból, az
éjszakai elhurcolásokból és a rög-
tönítélõ népbírósági perekbõl. 

Október 23-a nemzeti ünnep.
Egy ország ünnepe. Idézzük fel az
52 éve történt eseményeket!

A NAP KRÓNIKÁJA 
Mûegyetem, Bem tér, 
Parlament, Magyar Rádió
A kora reggeli órákban hazaér-

kezik Jugoszláviából a magyar
párt- és kormányküldöttség (Gerõ
Ernõ, Apró Antal, Hegedûs And-
rás, Kádár János). Ülésezni kezd
az MDP (Magyar Dolgozók Párt-
ja) kibõvített Politikai Bizottsága.

A Szabad Nép vezércikke (Új,
tavaszi seregszemle) üdvözli a di-
ákság követeléseit. A lap közli az
Írószövetség felhívását: a szövet-
ség egyetért a lengyelországi vál-
tozásokkal, ugyanakkor nem tartja
helyesnek a délutánra tervezett
rokonszenvtüntetést. Az egyete-
meken gyûléseken készülnek a
tüntetésre 12 óra 53 perckor, adá-
sát megszakítva a Kossuth rádió
ismerteti Piros László belügymi-
niszter közleményét: ,,A közrend
zavartalan biztosítása érdekében a
Belügyminisztérium nyilvános ut-
cai gyûléseket, felvonulásokat a
további intézkedésig nem enge-
délyez 14 órakor, a HM-ben Bata
István honvédelmi miniszter enge-
délyezi a katonák részvételét a
tüntetésen. A Minisztertanács
rendkívüli ülést tart. Hegedûs
András, az MDP PB értékelése
alapján tájékoztatást ad a kiala-
kult helyzetrõl. 

14.23-kor a Rádió újabb közle-
ményt ismertet: ,,Piros László
belügyminiszter a kihirdetett utcai
gyülekezési tilalmat feloldja.” Fél
három körül megjelenik a mû-
egyetemen a belügyminiszter-he-
lyettes, Fekete Mihály, hogy is-
mertesse a diáksággal a tiltást fel-
oldó határozatot.

A felvonulás néhány jelszava:
Lengyelország példát mutat, kö-

vessük a magyar utat!
Munkás-paraszt gyerekek, együtt

megyünk veletek!
Új vezetést akarunk, Nagy Imré-

ben bizalmunk!
Függetlenség, szabadság!
Vesszen az önkény, éljen a tör-

vény!
Az egyetemi hallgatók egy ré-

sze a Petõfi-szoborhoz vonul, a
mûegyetemisták többsége pedig
egyenesen a Bem-szoborhoz in-
dul. A Petõfi-szobornál Sinkovits
Imre, a Nemzeti Színház színésze

tízezres tömeg elõtt elszavalja a
Nemzeti dalt. Egy diák felolvassa
a 16 pontot.

A tömeg, amely egyre hatalma-
sabbra duzzad - a diákokhoz a dél-
elõtti mûszakból érkezõ munká-
sok csatlakoznak -, a Margit hídon
át a Bem-szoborhoz vonul. A len-
gyelbarát, illetve Rákosi- és Gerõ-
ellenes jelszavak mellett már a
szovjet csapatok kivonulását köve-
telõ jelszavak is elhangzanak.

A tüntetõk a Bem-szobornál
egyesülnek. Egyesek kivágják a
sarló-kalapácsos címert a zászlók-
ból. Veres Péter felolvassa az írók
kiáltványát, Bessenyei Ferenc el-
szavalja a Szózatot, majd a Buda-
pesten tartózkodó lengyel író,
Zbigniew Herbert üdvözli a tünte-
tõket. A rossz hangerõsítés miatt a
beszédekbõl szinte semmit nem
hallani. A tömeg a Kossuth tér fe-
lé veszi az irányt, azt követelve,
hogy Nagy Imre beszéljen a Parla-
mentnél. Az ÁVH Jászai Mari té-
ri épülete elõtt már a ,,Vesszen az
ÁVO!” jelszó is felhangzik.

Mindeközben géppisztolyok-
kal, könnyfakasztó gránátokkal
felszerelve harminc ÁVH-s érke-
zik a Magyar Rádió õrségének
megerõsítésére. 16.40-kor a Rádió-
hoz rendelik az elsõ, majd 17 óra
után a második ÁVH-s századot.

A tüntetõk elsõ csoportjai 17
óra körül érnek a Kossuth térre.
Egy óra múltán már az egész teret
betölti a kétszázezresre becsült tö-
meg. 18 óra körül a tüntetõk né-
hány kisebb csoportja a Dózsa
György úti Sztálin-szoborhoz in-
dul, hogy ledöntsék a zsarnokság
jelképét. 18.30-kor lekapcsolják a
Kossuth tér világítását, de a tömeg
nem tágít. Az aznapi Szabad Nép
meggyújtott példányainak fényé-
ben továbbra is Nagy Imrét köve-
telik. A parlamenti õrség végül
visszakapcsolja a tér világítását.

17 óra tájban a Rádió épületé-
nél is tüntetõk jelennek meg. Kö-
vetelik, hogy a rádióban olvassák
be a diákság 16 pontját, a Rádió
vezetõsége azonban ezt megta-
gadja. A mind nagyobb számú
tüntetõk megpróbálnak behatolni
az épületbe. Tíz személynek sike-
rül bemásznia egy ablakon - õket
õrizetbe veszi az ÁVH-s õrség.

19 órakor ötven rendõrt és egy
tûzoltóautót vezényelnek a Rádió-
hoz. Az egyik riadókocsi késõbb
használhatatlanná válik, a másik-
kal súlyos sebesülteket szállítanak
a Vas utcai kórházba. A harc kitö-
rése után visszarendelik a rend-
õröket a laktanyába.

Valamivel 20 óra elõtt Gerõ Er-
nõ telefonon beszél Hruscsovval.
Közli, hogy nem utazhat Moszkvá-
ba az SZKB KB Elnökségének
ülésére, mert Budapesten válsá-

gosra fordult a helyzet.
20 órakor közvetített rádióbe-

szédében ugyanakkor határozott-
nak mutatkozik: ,,nacionalista jel-
legûnek” nevezi a tüntetést, sovi-
nisztákról, antiszemitákról és re-
akciósokról beszél, s elzárkózik
minden engedménytõl. Mindez
olaj a tûzre.

Gerõ Ernõ Andropovtól, a bu-
dapesti szovjet nagykövettõl kér
segítséget a rendteremtéshez.
Andropov   felszólítja  Pjotr  Las-
csenko altábornagyot, a székesfe-
hérvári szovjet különleges hadtest
parancsnokát, hogy csapataival
vonuljon   be   Budapestre.   Las-
csenko megtagadja a kérést, arra
hivatkozva, hogy csak Moszkva
utasítására intézkedhet. And-
ropov felhívja Hruscsovot, aki te-
lefonon közli Gerõ Ernõvel, hogy
teljesítik a kérést, amennyiben a
magyar minisztertanács azt írásba
foglalja.

Valamivel 21 óra elõtt, a Kos-
suth Lajos téren Erdei Ferenc mi-
niszterelnök-helyettes próbál be-
szédet intézni a tüntetõkhöz, de a
tömeg lehurrogja. Nem sokkal ké-
sõbb Nagy Imre megjelenik a Par-
lament erkélyén. Az éljenzés ha-
marosan füttyszóba csap át, mivel
beszédét ,,Elvtársak” megszólítás-
sal kezdi.

Biztosítja a diákságot, hogy a
jogos követelések teljesülni fog-
nak, és ígéretet tesz arra, hogy a
kormány és a párt nem késlekedik
tovább a reformokkal. Ugyanak-
kor hangot ad véleményének, mi-
szerint minden problémát a pár-

ton belül kell megoldani. Fegyel-
mezett távozásra szólítja fel a tö-
meget, amelyben csalódottságot
kelt rövid beszéde. A szocializmus
mérsékelt reformjának ígérete
már kevés a tömegnek.

A Kossuth térrõl sokan a Rádió-
hoz indulnak (elterjed a hír, hogy
az ÁVO belelõtt az emberekbe),
mások a Sztálin térre, ahol 18 órá-
tól kísérleteznek a Sztálin-szobor
ledöntésével.

A Rádióhoz kivezényelt kato-
nák közül többen átállnak a tünte-
tõk pártjára. Az épületbõl tüzet
nyitnak rájuk, egy tiszt meghal,
ketten megsebesülnek. A híradó
ezred katonái szuronyt szegezve
megpróbálják - sikertelenül - a
Múzeum körútig szorítani a töme-
get. A tüntetõk, a katonáktól, il-
letve az idõközben feltört raktá-
rakból szerzett fegyverekkel viszo-
nozzák a védõk tüzét. Megkezdõ-
dik a Rádió hajnalig tartó ostro-
ma.

21.37-kor lángvágók és hegesz-
tõpisztolyok segítségével sikerül
ledönteni az 56 mázsás Sztálin-
szobrot. 

A székesfehérvári szovjet kü-
lönleges hadtest 23 óra körül pa-
rancsot kap Moszkvából a Buda-
pestre vonulásra.

A 17. gépesített hadosztályt
utasítják az osztrák-magyar határ
lezárására.

Október 23-a éjfél: a városban
folynak a harcok, kitört a forrada-
lom.

Összeállította: 
Veresné Szkocsek Mária

OKTÓBER 23.
Bábolna Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja városunk

minden lakosát

NNEEMMZZEETTII  ÜÜNNNNEEPPÜÜNNKK
alkalmából rendezendõ

MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSSRREE
Idõpont:

2008. október 23. (csütörtök) 15.30 óra
Helyszín:

‘56-os emlékpark (régi emetõnél), majd
koszorúzás a helyszínen és a régi temetõben.

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Horváth Klára

polgármester
Közremûködik: az Anonim Drámacsoport

Bábolna Város Önkormányzata
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Bábolna város helytörténetét kutatom és
gyûjtöm. Már régóta hiányát éreztem egy olyan
adattárnak, amelybõl neveket, évszámokat és
egyéb adatokat azonosíthatok. És mivel én váro-
sunk régi temetõjét mindenkoron a település
tükrének tekintettem, így elhatároztam, hogy
feldolgozom a régi temetõt, mint valósághû
adattárat. Elõször csak egy listára gondoltam,
ami tartalmazza a születési és halálozási évszá-
mokat, és régi sírok esetében egyéb foglalkozási
adatokat . Minden egyes síremlék adatait ponto-
san feljegyeztem, a ledõlt síremlékeket segítõk-
kel felállítottuk, a régi síremlékeket  a mohától
és folyondároktól megtisztítottam. Ez a munka
egy teljes nyaramat felemésztette, de nem bán-
tam meg, mert munkám folyamán nem gyõztem
fogadni a helyi lakosság dicséretét, hálás köszö-
netét. Volt, aki elõször együttérzõen sajnált, mert
elõször azt hitte, netán megbuggyantam, hogy
minden javadalmazás nélkül megtisztítok és szé-
pen olvashatóvá teszek minden olyan síremléket,
amely régi és gondozatlan. Késõbb aztán õ di-
csért a legjobban, és örömmel nyugtázta, hogy
milyen szép ez, vagy amaz síremlék. Az emberek
kezdtek felfigyelni, a sok megtisztított síremlék
szomorúan vagy bánatosan, hang nélkül, de
mégis kiabálva adta tudtul a világnak emberi
sorsok, tragédiák tömkelegét. Most az az ember
is megállt egy-egy pillanatra  némelyik ismerõs
síremlék elõtt és rótta le tiszteletét, aki korábban
közömbösen haladt el elõttük. Az emberek el-
kezdtek anekdotázni, különbözõ történeteket
mesélni az itt nyugvó emberekrõl. 

Ettõl jobb és szebb fizetséget elképzelni sem
tudtam volna magamnak. Aztán egyre többen
kerestek meg azzal, hogy nem találják  rokonu-
kat, barátjukat, ismerõsüket.

Amikor aztán egy napon, amikor éppen egy
síremlék feliratát kaparásztam, két idõs, hetven
és hetvenkettõ év körüli hölgy jött oda hozzám,
és angolul próbáltak szót érteni velem, s amikor
ez nem sikerült, német nyelvre váltottak. Ekkor
már valamelyest szót értettünk egymással, és
amikor odakísértem õket a síremlékhez, öröm-

mel és boldogan magyarázták, hogy Bruder-
mann ménesparancsnok az õ „grósz-grósz-grósz
fáter”, amit én úgy értelmeztem, hogy az ük-
nagyapjuk. Õk most Hollandiában élnek, és ret-
tentõen boldogok, hogy megtalálták üknagyap-
juk síremlékét, és leróhatták tiszteletüket elõtte.
Azóta is levelezünk egymással olyan formában,
hogy a lovasmúzeum dolgozói fordítják levelezé-
sünket.

Aztán Kelemen Imre, a volt bábolnai jószág-
igazgató fia keresett meg Amerikából, Los Ange-
les városából levélben, és fotókat meg írásos
anyagot kért tõlem emlékiratai megírásához.

Amikor aztán Árentschild Detlev volt Bábol-
nai ménesparancsnok lányát, Árentschild Magda
látogatását kellett kalauzolni id. Burai Béla bá-
tyámmal, és amikor Pettkó Szandtner Tibor, volt
bábolnai ménesparancsnok unokáját, Szandtner
Gábort kellett kalauzolnom, már felmerült az az
igény, hogy nem elég a pontos lista, hanem szük-
ség lenne egy pontos, és jól használható térképre
is a régi temetõrõl, hogy a turista és az egyéb lá-
togató, érdeklõdõ könnyen és gyorsan eligazod-
hasson a temetõben. Így született meg a térkép,
ami elég sok munkát adott, lévén a régi teme-
tõnk elég rendezetlen, a baloldali egyes és kettes
szektorokban, de még a jobboldali hármas és né-
gyes szektorok elején sincsenek szabályos sorok,
hanem elég össze-vissza állnak a síremlékek.

A ménesbirtok felõl jelezték azt az igényt,
hogy olyan térképet szeretnének, amely egyértel-
mûen eligazít, hol nyugszanak azok az emberek,
akik valamikor méneskatonaként szolgáltak Bá-
bolnán. Az általános iskola részérõl jött a jelzés:
nekik olyan térkép kellene, amin fel vannak tün-
tetve a valamikor Bábolnán szolgálatot teljesítõ
tanítók síremlékei. Így alakult ki aztán egy egy-
ségesen, mindenki által jól használható térkép.

Aztán a városháza felkérésére, mely hivatalt a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum fõigazgatója, dr. Holló József altá-
bornagy, valamint a Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Helyettes Államtitkára megkeresésé-
nek eleget téve, a városháza munkatársai meg-

kértek, hogy készítsem el a katonasírok, háborús
síremlékek, katonai emlékmûvek, a katonák
név szerinti listáját az egyéb fellelhetõ adatokkal
együtt. Ezek az adatok  kellenek  ahhoz, hogy ezt
a történelmi eseményekkel, hazánk nemzetközi
kapcsolataival, illetve a helytörténeti  emlékek-
kel is összefüggõ feladatot eredményesen  tudják
ellátni, részletes információkra van szükségük a
magyarországi településeken lévõ katonasírokról,
katonai emlékmûvekrõl, ezek gondozásának kö-
rülményeirõl.

Külön örömömre szolgált, hogy  az elkészített
listám és térképem a régi temetõrõl a városháza
temetési adminisztrációt végzõ dolgozóinak
munkáját nagyban megkönnyíti. Végül a teme-
tõben sétálva - ha csak a legnevezetesebb sírem-
lékeinket említem is - bõven van mit sorolni.

Itt nyugszik Báró Boxberg Frigyes õrnagy,
volt ménesparancsnok lánya: Olga de Boxberg,
mellette Fadlallah El Heddad Mihály vezérõr-
nagy, volt ménesparancsnok és Brudermann Re-
zsõ alezredes, volt ménesparancsnok. Õk ketten
hozták Bábolnára arábiai expedíciójuk során a hí-
ressé vált tenyészméneket és tenyészkancákat. Itt
nyugszik Patzolt József tábornok ménesparancs-
nok. Õ volt az, aki 1897-ben fogadta a sziámi ki-
rály látogatását Bábolnán, amit aztán száz év
múlva, 1997-ben felelevenítettek a thaiföldi
nagykövet látogatásával, akiket dr. Papócsi Lász-
ló fogadott a kaszinó épületében.

Itt nyugszik még Eckert József alezredes, mé-
nesparancsnok, és Anton Tavera õrnagy - bár õ a
mezõhegyesi ménes parancsnoka volt egészen
haláláig -, mégis itt Bábolnán temették el. En-
nek miértjét még sajnos nem tudtam kideríteni.

Itt nyugszik még Kotucs János igazgató-taní-
tónk, Adorján István igazgató-tanító felesége,
Torma Ilona állami tanítónõ, Blázsik Ferenc igaz-
gató-tanító, Francsics Sándor igazgató-tanító és
még hét tiszteletreméltó és nagyrabecsült taní-
tónk. Még sorolni lehetne sok-sok ismert és ne-
ves, valaha helybeli lakosunkat.

Csak ki kell sétálni a régi temetõbe, és körül-
nézni: a kövek mesélnek.

Böröcz Ferenc
helytörténeti gyûjtõ, Bábolna

Városunk régi temetõjének története

LELKÉSZEK
III. 436 Bujni Mihály tábori lelkész
I. 124 Szabó Géza plébános
I. 122 Wesenauer János plébános

MÉNESKATONÁK
I. 221 Anton Henrich Schima,ezredorvos
I. 118 Anton Hartmann, ezredorvos
III. 480 Anton Tavera, õrnagy ménesparancsnok Mezõhegyes
I. 28 Bartol Sedlacek, ezredorvos
V. 960 Bábolnai Csata emlékmû
III. 437 Beer János, cs.k. fõsebész
III. 440 Beniczek József, õrmester
I. 15 Biczó József, fõtörzsõrmester
III. 671 Borbáth János, alhadnagy
III. 653 Böröcz Ferenc, 1890 tizedes
III. 662 Böröcz Ferenc, 1920 Méneskatona Kisbér
V. 991 Böröcz István, méneskatona
III. 441 Buzdor István, tizedes
I. 162 Búza István, méneskatona
I. 26 Bükkösi Pál, törzsõrmester
II. 422 Brudermann Rezsõ, alezredes, ménesparancsnok
I. 37 Cser Sándor, tizedes
IV. 673 Durai Nándor, százados
III. 479 Eckert József, alezredes, ménesparancsnok
II. 421 Fadlallah El Hedad Mihály, ezredes ménesparancsnok
III. 475 Franzl Steindl, ezredorvos
I. 80 Haás Sándor, méneskatona
I. 114 Hechtenberger Mihály, fõhadnagy
IV. 797 Járfás András, méneskatona
IV. 756 Junghars Imre, õrmester
I. 56 Juhász Lajos, fõtörzsõrmester
IV. 723 Karl Giebel, ezredorvos
I. 260 Kerekes Ferenc, tizedes
I. 219 Koszonits Ferenc, szakaszvezetõ
I. 135 Köves József, fõtörzsõrmester
I. 103 Laskói Sándor, alhadnagy
III. 486 Martin Frenzl, ezredorvos
IV. 729 Magyar István, fõtörzsõrmester
III. 670 Major József, õrmester
V. 984 Mánya Boldizsár, méneskatona
I. 78 Molnár József, méneskatona
IV. 794 Nagy János, fõtörzsõrmester
I. 258 Nagy Mihály, méneskatona
I. 109 Nagy Béla, ezredorvos
III. 481 Nürberger Ferenc, õrmester
I. 60 Patzolt József, tábornok, ménesparancsnok
III. 474 Polák Rudolf, fõhadnagy
III. 669 Rasztik Antal, tiszthelyettes
III. 672 Reisz János, fõtörzsõrmester
I. 223 Scheidinger József, méneskatona
V. 874 Szabó István, méneskatona
V. 935 Szalontay Lukács, fõtörzsõrmester
I. 62 Szilágyi András, fõtörzsõrmester
III. 438 Theiszl Mátyás, õrmester
III. 477 Teutfch János, õrmester
III. 515 Tribusz Ferenc, méneskatona, egyenruhaszabó
V. 956 Tribusz József, méneskatona
IV. 766 Vadnai József, méneskatona
III. 444 Veikslbaum Tamás, cs.k. õrmester

HÁTSÓKAPUK

FÕBEJÁRAT

TANITÓK
I. 18. Adamcsek Istvánné Torma Ilona tanítónõ
I. 64. Blázsik Ferenc igazgató tanító
I. 65 Blázsik Ferencné Balázs Erzsébet tanítónõ
I. 48 Fodor Ilona tanítónõ
IV. 733 Francsics Sándor igazgató tanító
I. 27 Heizer Ferenc kántor és tanító
I. 125 Kotucs János igazgató tanító
IV. 818 Kiss András tanító
I. 119 Weiland Aurélné tanító
V. 870 Tóth Petrovszki Kálmánné Ilusnéni
FOGATHAJTÓK
III. 650 Árvai Elek 1905
III. 653 Börcz Ferenc 1890
IV. 991 Böröcz István 1922
I. 37 Cser Sándor 1893
III. 497 Farkas József 1905
IV. 712 Hoffmann István 1919
IV. 849 Mogyorósi István 1903
III. 558 Panák Ferenc 1894
IV. 74 Szabados István 1901
III. 646 Tomozi József 1899
III. 623 Trescsik Ferenc 1899
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GUSTAIOLO HÍREK

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

Ismét torkos csütörtök
2008. október 16-án 12 órától záróráig

a GUSTAIOLO étteremben

Ízelítõ kínálatunkból: 
Erdei gyümölcsleves tejszínhabbal 550,- Ft helyett  275,- Ft

Rántott pulykamell sajttal, 
póréhagymás szalonnával töltve, 
vegyes köret 1500,- Ft helyett  750,- Ft

Tarkedli torony 500,- Ft helyett  250,- Ft

A teljes kínálatunkat megtekinthetik a www.gustaiolo.hu weblapon
vagy személyesen az étteremben.

Vállaljuk  hideg  és  meleg  tálak  elkészítését  1600,-  Ft/adag  ártól

VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADJUK!
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Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (V. rész)

KÖZÖS TANÁCSÚ NAGYKÖZSÉG
A település nagyközséggé nyilvánítása, ünne-

pi tanácsülés keretében 1979. január 5-én tör-
tént. Az ülésen megjelentek a megye vezetõi.
Makri Pál, a megyei pártbizottság elsõ titkára,
dr. Kiss István, a megyei tanács elnöke, dr. Hor-
váth István, a járási pártbizottság elsõ titkára, dr.
Nemes Vilmos, a járási hivatal elnöke, dr. Eke
János, a járási hivatal elnökhelyettese, dr.
Burgert Róbert, a mezõgazdasági kombinát ve-
zérigazgatója. Az ünnepi ülést Tóth Károly, a
tárkányi Egyetértés Termelõszövetkezet elnöke,
a közös tanács elnökhelyettese vezette, az ünne-
pi beszédet Szakács Ferenc, a közös tanács elnö-
ke mondotta.

A nagyközséggé nyilvánítás nem a véletlen
mûve volt. A település mind a lakosság számát
tekintve, mind a közintézmények számát és mû-
ködését tekintve elérte a nagyközségi követelmé-
nyeket. Ezt az alábbi számadatok is bizonyítják.
A lakosság által épített családi házak százai mel-
lett az üzem is jelentõs infrastrukturális beruhá-
zásokat eszközölt. Felépült 4 lakótelep 296 la-
kással az alábbiak szerint: Kisfaludy lakótelep 68
lakás, Széchenyi lakótelep 236 lakás, Ifjúsági la-
kótelep 48 lakás, Rózsaerdei lakótelep 48 lakás.

Az iparszerû termelési rendszerek gyorsan ter-
jedtek, rövid idõn belül szinte az egész ország te-
rületét behálózták. Az érdeklõdõk sokasága láto-
gatott Bábolnára. Különösen az esetenként meg-
rendezésre kerülõ osztalékok idején – melyeken
3-400 ember is részt vett – ellátásukról gondos-

kodni kellett. A gazdaság a maga súlyával elérte,
hogy az ÁFÉSZ helyi üzlethálózata ennek meg-
felelõen alakult. A különbözõ boltok bõvítése és
építése mellett, különösen a vendéglátás lett kor-
szerûsítve, illetve megnagyobbítva. Olyan ven-
déglátó egységet hoztak létre, ahol egyezerre 3-
400 ember is tudott ebédelni. Bõvítve és korsze-
rûsítve lett a Kaszinó, ugyanis a tanácskozások
itt történtek. Egyébként az ÁFÉSZ vezetõsége is
átalakult. Vezetése Komáromba lett központo-
sítva. A bábolnai irodaház felszabadult. Ezt a ta-
nács bérbe vette és használta 1979 augusztusáig,
ugyanis az új kétszintes tanácsháza erre az idõre
készült el. Egyébként, mint már említettük, a
közoktatás területén is átszervezések történtek.
Ez Bábolnát is érintette. A korábban idekapcsolt
majorokban Vasdinnyén, Tarcson és Ölbõn is lé-
teztek és mûködtek állami általános iskolák. Az
átszervezés ezeket az iskolákat megszüntette, il-
letve mûködésüket Bábolnára kapcsolta. Az itt
dolgozó pedagógusok vagy Bábolnára jöttek
vagy elmentek. A bábolnai iskola ebben az idõ-
ben a helyi igényeket is éppen csak ki tudta elé-
gíteni, az idekapcsolt iskolák tanuló létszámával
már 2 mûszakos tanítás keretében is csak nehe-
zen birkózott meg. Kellett egy új iskola! Ezzel a
felsõbb szervek is egyetértettek, és ehhez, illetve
ennek építéséhez a szükséges pénzt a helyi tanács
rendelkezésére bocsátották. Az új iskola rekord
idõ alatt felépült és napjainkban is mûködik.

Létezett ebben az idõben a 7-es major terüle-
tén egy eléggé kibontott (ajtót, ablakait kilopták)

hatalmas épület. Korábban ló- és ököristálló volt.
Most használaton kívül csúfította a környéket. A
gazdaság vezetõsége elsõsorban a vezetõje, úgy
gondolta, hogy ez az épület hasznosítható. Széles
körû eszmecsere kezdõdött arról, hogy mi legyen
vele, illetve hogy milyen legyen? Végül is meg-
épült! Olyan lett, mint amilyen most. Pihenési,
szórakozási és kulturális célokat szolgál. Keretei
között létezik egy nagy színpad, 250 férõhelyes
mozi, 4 pályás modern tekepálya és mindezekhez
egy nagy elõtér. A tekepálya országos tekeverse-
nyek helyéül is szolgált. Voltak itt még válogatott
mérkõzések is, pl. a magyar-román, vagy a ma-
gyar-szlovák. Ma már az NB II-ban szereplõ Bá-
bolna csapat pályája, székhelye.

Szólni kell a település egészségügyi helyzeté-
rõl. Az korábban is, és az utóbbi idõben is fájó
pontja volt községünknek. A lakosság háromszo-
rosára nõtt, az orvosi rendelõ maradt a régi. 1 or-
vos, 1 helyiségben. A betegek sokasága az utcán
várakozott. Az gazdaság vezetõsége és a helyi ta-
nács az egészségügyi szervekkel tárgyalt, azt
akarták elérni, hogy ne egy orvosi rendelõ épül-
jön, hanem egy magasabb szintû egészségügyi
centrum. Nagy és kemény harcok árán ez sike-
rült. Ma örülünk az egészségügyi intézményünk-
nek, ahol a házi orvosokon kívül különbözõ vizs-
gálatokat is kaphatnak betegeink. Szerencsére
van itt urológia, belgyógyászat, fogászat, vérvé-
tel, röntgen stb., nem csak a bábolnai lakosok-
nak, de a környezõ községek lakosai számára is.
(Folytatjuk.) Szakács Ferenc

Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (V. rész)
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Ehhez a hónaphoz a néphagyo-
mányban több jeles nap is kapcsolódik,
amibõl most kettõt ragadok ki.

A  szüret:  A szüret idõpontja általá-
ban valamilyen jeles naphoz kötõdött.
Több vidéken Szent Mihálytól
(szeptember 29.) Simon Júdás napjáig
(október 28.) tartott. 

A parasztgazdaságokban nagy mun-
kának számított, ami több napig is el-
tartott ezért kölcsönös segítséggel (kalá-
kában) végezték. 

A szüreti szokások a szõlõszedés
utolsó napjához kapcsolódtak:

- az uraság megkötözése; - a szü-
reti koszorú készítése; - a koszorúvi-
võk leöntése vízzel; - az uraság kö-
szöntése verses rigmusokkal -, a leg-
jobb szedõk megajándékozása, és vé-
gül a mulatság.

A szüret után gyakori volt a fiatalság
szüreti bállal végzõdõ felvonulása. A
menet vezetõinek elnevezései a céhes
világ és a lakodalom tisztségviselõire
utalnak, pl.: táncmesterek, võfélyek, sá-
fárok, maskurások, tájegységenként
változóan. 

Pl.: A Tokaj-hegyalján megrendezett
szüreti felvonulás élén két lány halad,
köztük egy legénnyel, aki a kapáscímert
viszi. Mögöttük két sáfár, majd két le-
gény aki a baksus figurát viszi. (A bak-
sus hordón keresztbe tett lábbal ülõ fi-
gura, lopótökkel és pohárral.) Õket a
szõlõkoszorút vivõk követik, majd a
többiek énekszóval, kereplõvel. 

A felvonuláshoz tartozott a bodnár-
tánc vagy kádártánc, amelyet kádárlegé-
nyek adtak elõ. Ezt a táncot nemzeti-
szín szalagokba csavart hordóabron-
csokkal járták a legények, férfiak. 

A menetben elõfordulhat még keré-
ken forgó bábu, táncos kerék, amely
helyenként megtalálható a farsangi vagy
az aratási felvonulásokban is.

Kukoricafosztó:  Ezt a munkát is ka-
lákában végezték. A munka egy-egy
háznál folyt, és ha befejezték, - de néha
közben is – táncoltak, áldomást ittak. 

Kukoricafosztás alkalmával dramati-
kus játékokkal is szórakoztatták a fosz-
tókat. Jeleneteket játszottak pl.: részeg
ember és felesége, állatalakoskodók
(kecske, medve, juh) zavarták meg a
munkát. A maskurás legények arra tö-
rekedtek, hogy a kukoricahéjon meg-
hempergethessék, megölelgethessék a
lányokat, akik csövekkel dobálták õket. 

Forrás: Tátrai Zsuzsanna - kará-
csony; Molnár Erika: Jeles napok, ün-
nepi szokások

Bors  Erika

SSzzeepptteemmbbeerr  11.. – Egyed napja.
Ezen a napon nem csupán az isko-

la kezdõdik meg, hanem a búza és a
rozs vetésének ideje is. Úgy tartották,
hogy aki Egyed napján veti el a
búzáját, bõ termésre számíthatott. Ha
e napon esett, az õszre is esõt
jósoltak.

SSzzeepptteemmbbeerr  88.. – Kisasszony napja.
Szûz Mária születésének napja,

egyben magyar nyelvterületen kedvelt
búcsúnap is. Kisasszony napja volt
sok helyen a cselédek szolgálatba
lépésének ideje. Ilyenkor kezdték a
dióverést is. Úgy vélték, ezen a napon
indulnak útnak a fecskék is, ezért
többfelé Fecskehajtó Kisasszonynak is
nevezték.

SSzzeepptteemmbbeerr  2211.. – Máté napja.
Máté apostol és evangélista napja.

Egyes vidékeken Máté hetében vetet-
ték a búzát szertartásosan. A gazda
megszentelte a búzát, tiszta ruhába

öltözött, szótlanul kiment a földre,
majd elvetette. Miután végzett, ma-
gasra dobta a vetõabroszt, hogy nagy-
ra nõjön a gabona.

SSzzeepptteemmbbeerr  2299.. – Szent Mihály
napja.

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A
hagyomány szerint Õ a túlvilágra
költözõ lélek kísérõtársa, bírája. Ezzel
függ össze a halottszállító saroglya,
Szent Mihály lova elnevezése.

E nappal kezdõdött meg a „kis-
farsang” ideje, ami Katalin napig tar-
tott. Lakodalmak, bálok õszi idõsza-
ka. Ezután kezdték a kukoricát törni,
a Szent György napján kihajtott álla-
tokat ilyenkor hajtották haza.

A téli idõjárásra is következtettek,
pl.: Bácskában így mondták: 

„Szent Mihálykor keleti szél,
Igen komoly telet ígér” 

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

OKTÓBER
5-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Évközi 27. vasárnap
12-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Évközi 28. vasárnap
19-én vasárnap 10.15 órakor szentmise

Évközi 29
26-án vasárnap 10.15 órakor szentmise, 

Évközi 30. vasárnap
November

2-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
Évközi 31. 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.

Október - Mindszent hava

Jeles napok - Szent Mihály havában
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BEMUTATKOZIK 
A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BÁBOLNAI SZERVEZETE

„A Rákóczi Szövetség –
mint országos egyesület, s
mint helyi szervezetek szövet-
sége - 1989-ben alakult azzal
a céllal, hogy a határon túl élõ
magyar kisebbségek nemzeti,
kulturális, szellemi, közmûve-
lõdési és érdekképviseleti te-
vékenységét segítse és hatéko-
nyan részt vállaljon identitás-
tudatuk megõrzésében. Nevé-
bõl adódóan másik fontos fel-
adatának tekinti II. Rákóczi
Ferenc Nagyságos Fejedelem
szellemi örökségének és emlé-
kének megõrzését és a magyar
kulturális hagyományok ápo-
lását. A fenti célok elérése ér-
dekében a szövetség központi
irodája és a Kárpát-medence
szerte mûködõ helyi szerveze-
tei révén gazdag programso-
rozatot valósít meg minden
évben.” (forrás: www.rakoczi-
szovetseg.org) 

Tíz éve, 1998-ban tartotta
alakuló közgyûlését a Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szerveze-
te, mely közel három éve,
tisztújítást követõen az orszá-
gos szervezet rendezvényein
való részvételen túl önálló te-
vékenységbe is kezdett: felvi-
déki (zoboraljai) és kárpátal-
jai kapcsolatok kiépítését és
ápolását tûzte ki fõ céljának. 

A Rákóczi Szövetség Bá-
bolnai Szervezete fennállásá-
nak 10. évfordulója alkalmá-
ból 2008. október 22-én 16.30
órai kezdettel ünnepséget
rendez a Tiszti Kaszinó 4-es
termében felvidéki mûvészek
és bábolnai alkotó gyerekek
részvételével, melyre szeretet-
tel hívja mindazokat, akik a
szervezet munkája, hitvallása
iránt érdeklõdnek, és szívesen

vállalnak tagságot vagy ön-
kéntes segítséget a civil szer-
vezet munkájában. Külön tisz-
telettel várják mindazokat,
akik tíz éve csatlakoztak szer-
vezetükhöz.

A csoport munkájáról Fara-
góné dr. Novadovszky Nórát, a
helyi szervezet ügyvivõjét kér-
dezte lapunk:

Bábolnai Fórum: Miben
foglalná össze szervezetük tevé-
kenységének lényegét?

Faragóné dr. Novadovszky
Nóra: Mint független civil
szervezet a magyarság érde-
kek nélküli egységének meg-
élését, az elszakadt nemzetré-
szekkel való szolidaritás kife-
jezését tartjuk fõ célunknak.
Személy szerint úgy gondo-
lom, hogy a politikai erõk hi-
telüket veszítették magyar és
magyar egymáshoz való viszo-
nya kezelésében: vagy közö-
nyösségükkel vagy megosztó
politikájukkal. A jövõ útját, a
kibontakozást, az elveszített
egyensúly helyreállítását ezen
a területen is a civil szférában
látom. A Rákóczi Szövetségen
belül arra figyelünk, hogy mi
bennünk, magyarokban a kö-
zös, és nem azt, hogy mi vá-
laszt el minket egymástól; sze-
retnénk eloszlatni azt a tévhi-
tet, hogy a magyar-magyar
kapcsolatok politikai kérdés-
ként kezelendõk. Hitem sze-
rint a magyarság elsõsorban
kulturális-spirituális, nyelvi,
tradicionális és történelmi
összetartozást jelent.

Helyi szervezetünk ezért
örömmel fogad minden olyan
jóérzésû embert, aki – végre –
civilként, szeretetbõl, politika-
mentesen szeretné szolidari-
tását kifejezni a határon inne-
ni és túli honfitársaival. 

B. F.: Hogyan valósul meg a
gyakorlatban ez a hitvallás?

F. N. N.: Alapvetõ tevékeny-
ségünk az általunk patronált
térségekkel való kapcsolattar-
tás, ezen belül is a határon tú-
li magyarnyelvû oktatás támo-
gatása minden rendelkezé-
sünkre álló eszközzel. Felvidé-
ken, Nyitra mellett a Zobor-
alján találtunk egy magyar is-
kolát, melynek életét figye-
lemmel kísérjük, könyvtáru-

kat frissítjük, rendezvényeiket
látogatjuk, tanulóikat ösztö-
nözzük díjakkal, jutalmakkal,
és gyakorlati segítséget nyúj-
tunk mindabban, amit a Duna
innensõ partján nekünk köny-
nyebb az õ számukra elérhe-
tõvé tenni. Részt kívánunk
venni továbbá a Szövetség ha-
táron túli beiskolázási kampá-
nyában, melynek célja, hogy a
határon túli magyar családok
magyar nyelvû oktatási intéz-
ményt válasszanak gyermeke-
iknek. Ezenkívül Kárpátalján
is ápolunk kapcsolatot, ide el-
sõsorban jótékony célú ado-
mányokat továbbítunk egyelõ-
re, de tervezzük gyereküdülte-
tés és más közös programok
szervezését is.

Szeretnénk továbbá lehetõ-
séget adni felvidéki mûvészek-
nek, alkotóknak, hogy rendez-
vényeinken bemutatkozhassa-
nak. Borestjeinken szeretnénk
bemutatni a felvidék neves
magyar borászatait is. Ezenkí-
vül saját örömünkre kirándu-
lásokat is szervezünk, melyen
a Felvidék és Kárpátalja neve-
zetességeivel és az ott élõ em-
berekkel ismerkedhetünk.

B. F.: Határon belül is tevé-
kenykednek?

F. N. N.: Az elõbbiekkel
majdnem azonos hangsúlyt kí-
vánunk fektetni arra is, hogy
megértsük a határon túli ma-
gyarok problémáit, és megis-
mertessük életüket, létkérdé-
seiket az anyaországiakkal.

Fontosnak tartjuk, hogy a
megyén belül a Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezetei közöt-
ti együttmûködést: ezért idén
májusban megyei találkozót,
tapasztalatcserét hívtunk ösz-
sze, ahol az együttmûködés le-
hetõségeit áttekintettük. Kap-
csolatokat ápolunk kistérségi
civil szervezetekkel, és tevé-
kenységünk fokozatos bõvülé-
sével együtt célunk a jó mun-
kakapcsolat megalapozása a
helyi intézményekkel és civil
szervezetekkel is, hiszen alap-
elvünk az összefogás elõmoz-
dítása a széthúzás helyett.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját 

a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezendõ

ÜNNEPSÉGÜNKRE

2008. október 22-én 16 órakor
a Lovas Múzeum (Tiszti Kaszinó) 4-es termébe, ahol – kö-

tetlen beszélgetést követõen – 16:30 órától az alábbi program
várja az érdeklõdõket:

– Zsapka Attila érsekújvári elõadómûvész megzenésített
versekbõl összeállított Európa csücskén c. mûsora

– Gyermek alkotói pályázat eredményhirdetése, díjkiosztás,
az alkotásokból nyílt kiállítás megnyitása

– Tóth Ferenc vágsellyei képzõmûvész korabeli bábolnai
épületeket is ábrázoló mûveibõl összeállított kiállításának
megnyitása. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvényt a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. támogatja.
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XVI. Fiókmaraton és diák váltóverseny
2008. október 12. (vasárnap)

Bana–Bábolna–Nagyigmánd–Kocs

SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt

1. A VERSENY CÉLJA: A 18. Bécs-Buda-
pest szupermaratoni futóverseny útvonalán a
három község és Bábolna város bevonásával a
futás  népszerûsítése,  a  diákváltó  versenyszá-
mokban sok iskola bevonása a rendezvénybe.

2. A VERSENY IDEJE ÉS RAJTJA: 2008.
október 12. (vasárnap) 13.00 óra, Bana, Kul-
túrház. (A 6-9 évesek futószámát kb. 13.25-
kor rendezzük Nagyigmándon a mûvelõdési
ház mellett).

3. A VERSENY SZERVEZÕJE: A Komá-
rom-Esztergom Megyei Atlétikai Szövetség

4. A VERSENYEN
Elnök: Reichnach Ferenc
Elnökhelyettes: Szöllõsi Miklós
Iroda: Csapó Katalin
5. A VERSENYSZÁMOK:
14 éves korig külön egyéni versenyt rende-

zünk lányok és fiúk részére. Leány váltó és fiú
váltó (4 fõs csapatok). (Külön a négy helység
általános iskoláinak részére, ill. külön ver-
senyt hirdetünk a többi iskolás számára - kü-
lön tiszteletdíjban részesülnek.)

Korcsoportok: Leány és fiú 1994-95-ös és
1996-98-as születésûek. 6-9 évesek futása:
Nagyigmánd, mûvelõdési ház, Fácán utca 1.

Leány és fiú 
1999-2000-es születésûek: 400 m
2001-2002-es születésûek: 200 m
Minden célba érkezõ ajándékban részesül,

az 1-3. helyezettek érem- és pólódíjazásban is
részesülnek. Eredményhirdetés kb. 15.00 órá-
tól a nagyigmándi mûvelõdési házban.

6. EGYÉB
Átöltözési lehetõség a rajtnál, fürdési lehe-

tõség pedig a célban a versenyzõk rendelkezé-
sére áll.

A versennyel kapcsolatos egyéb informáci-
ók megtudhatók Szöllõsi Miklóstól, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Atlétikai Szövetség
fõtitkárától – tel.: 06-30-260-2604.

Amint arról már hírt adtunk,
júliusban a horgászegyesület
halakat telepített az Ölbõi-tóba.
Ígéretükhöz híven, szeptember-
ben ismét sor került rá. Ez alka-
lommal Almásfüzitõrõl hozattak
25 q pikkelyes-, tükör- és nyur-
gapontyot. „Nagyon szép az
állomány, átlagban 2,2–2,3 kg-os
halak vannak” – tudtuk meg
Balogh Istvántól, a horgásze-
gyesület elnökétõl. Ez alkalom-
mal rendhagyó módon folyt a
telepítés. Eddig nagy tartályok-
ból, csúszdán engedték a halakat
a tóba, most viszont ládákba rak-
ták, mérlegelték, majd ezután
kerültek a vízbe a pontyok. Az
egyesület tagjai közül igen sokan

vettek részt az „akcióban”. Errõl
az elnök úr a következõket nyi-
latkozta: „150–170 fõ az egye-
sületünk taglétszáma. Akár-
milyen jó csapat van, mindig van-
nak bizalmatlan emberek és
olyanok, akiknek ha a legjobb,
akkor sem jó. Ezért szeretnénk,
hogy mindenki láthassa milyen és
mennyi halat teszünk a tóba és
akkor nincs vita.” Ezután meg-
tudtuk azt is, hogy jelenleg ponty,
csuka, amur, süllõ, kárász és
keszeg akadhat a horgokra, de
van a tóban busa is, melyek
között elõfordul 20-30 kg-os is.
Kíváncsian várjuk, mikor akad a
horgára valakinek egy ilyen
kapitális példány. T. S. 

Újabb halak úszkálnak
az Ölbõi-tóban

A 2008. augusztus-szeptember havi számban megjelent ,,Bábolna Shagya”
Közhasznú Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági jelentése (számszaki elírás
miatt) a következõ:

2.  sz.  melléklet
J.  Tárgyévi  közhasznú  eredmény - 44.736 E Ft
4.  sz.  melléklet helyesen:

1. 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 3.817 E Ft
Befektetett eszközök záró értéke 2007. 12. 31. 42.323 E Ft

A Bábolna Shagya Közhasznú Alapítványnak a 2007. évben cél szerinti jut-
tatása (vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás) nem volt.

Az Alapítvány központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési ön-
kormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl támogatást a 2007. év során
nem kapott.
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Gyenge kezdés után erõs
visszaesés? Kérdezhetnénk az
elcsépelt szlogennel élve, de
minden bántó szándék nélkül
kijelenthetjük: az elsõ hét for-
duló megyei elsõ osztályú lab-
darúgócsapatunk számára nem
úgy alakult, mint ahogy azt el-
tervezték. Az elsõ három fordu-
ló mérlege: két vereség, egy
döntetlen. 

Majd következett a negyedik
forduló, mikor is Lábatlanra lá-
togattak focistáink. Az elsõ fél-
idõt követõen még gól nélküli
eldöntetlenre állt a két együt-
tes, és komoly gyõzelmi esélyek-
kel néztek a második játékrész
elé labdarúgóink. Következett a
hidegzuhany, mikor is mintegy
negyed óra alatt kaptunk négy
gólt. Az egyébként is felforga-
tott csapat, mely nélkülözni
kényszerült kulcsembereit, ösz-
szeroppant, szépítés gyanánt
csupán két gólra futotta erejük-
bõl. Lábatlan–Bábolna SE 5:2
(ifi: 2:3).

Ezt követõen hazai mérkõ-
zésre került sor, mikor is a Na-
szály együttese látogatott Bá-
bolnára. Végre az elsõ gyõze-
lem! Úgy tûnt, focistáink kilá-
baltak a gödörbõl, ismét látszott
az a tûz, mellyel az elõzõ bajno-
ki szezonban szembesülhettek
az ellenfelek. Bátran mertünk
támadni, a naszályiaktól már sa-
ját térfelükön nem egyszer meg-
szereztük a labdát, és kapura lö-
vésekben sem volt hiány. Mind
védekezésben, mind pedig tá-
madójátékban remekeltek fo-
cistáink, a középpálya is rend-
ben osztogatta a labdákat, így a
nézõknek is sok örömet szerez-
tek ezen a mérkõzésen, és még
azt az egy gólt sem volt szégyen
bekapni. Bábolna SE–Naszály
4:1 (ifi).

Hatodik forduló, Oroszlány.
A BSE focistái – ahogy Szabó
Attila edzõ szokta volt mondani
– mindig, mindenhová nyerni
mennek. Ez a meccs pedig
olyan volt, mint egy Grimm-me-
se végszava: aki nem hiszi, jár-
jon utána. Együttesünk nyerni
ment, és ez csaknem sikerült is.
A nézõk, az edzõ és a játékosok
is egybehangzóan állítják, majd-
nem kétszámjegyû különbség
volt a két csapat között – ezúttal
javunkra, de csupán szóban.
Már 2:0 arányban vezettünk,
kezünkben volt a gyõzelem, gól-
helyzetet gólhelyzetre alakítot-
tunk ki, mindez a kilencvenedik
percre mégis kevés volt. Orosz-
lány–Bábolna SE 2:2 (ifi 0:4).

Aztán jött a szezon eddigi
legkomolyabb hidegzuhanya.
Tatabányáról a Vértesi Erõmû
együttese volt a vendég, és az el-
sõ félidõ képe alapján már
megint gólokkal vezethettünk
volna. Remekül szerveztük ak-
cióinkat, ötletes támadójáték
jellemezte a meccs elsõ részét,
védelmünk szokásához híven
magabiztosan állta a sarat, már-
már úgy tûnt, ellenfelünk sem
technikailag, sem pedig erõnlét-
ben nem fogja bírni a küzdel-
met. Erre mi történt a második
félidõben? Egyszerû, buta hi-
bák tömkelegét ejtettük, melye-
ket az egyébként gyengén játszó
ellenfél nem átallott kihasznál-
ni. Elveszett a tûz? Hová lett az
összetartás? Miért omlott össze
pillanatok alatt a csapat? A né-
zõk sajnos csalódottan távoztak,
hiszen ebben a bajnoki szezon-
ban - hét fordulót követõen -
még csak egy gyõzelmet köny-
velhet el együttesünk. Bábolna
SE– Vértesi Erõmû 2:4 (ifi 0:1).

LABDARÚGÁS:
az õszi idénykezdet

kissé gyengére sikeredett
Bábolnán

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-jétõl

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

HELYESBÍTÉS. Elmúlt havi lapszámuk 21. oldalán a ,,Me-
gyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság’’ címû cikkünkben rosszul
írtuk az átigazoló kapus nevét. Természetesen Joós Gáborról
van szó - nem pedig Joós Istvánról -, ezért az érintettek szíves
elnézését kérjük.
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Bábolna évtizedek után is-
mét büszkélkedhet NB II-es
sportszakosztállyal. Amint azt
lapunk hasábjain már több-
ször leírtuk, a BSE tekecsapa-
ta csupán néhány év alatt elju-
tott a pincétõl a – majdnem –
padlásig. NB II-be kerülésük
igazi sikertörténet, de most
folytassuk ott, ahol abbahagy-
tuk: a bajnokság kezdetén.

Elsõ fordulóban tekéseink
Dunaújvárosba látogattak.
Valljuk be õszintén, senki nem
szeretne egy új bajnokság új
környezetében, új szabály-
rendszer közepette idegen he-
lyen kezdeni. Tekecsapatunk-
nak mégis ez jutott osztályré-
szül, és persze a tanulópénzt
is megfizették. Dunaújváros-
ban 8:0 arányú vereséget
szenvedtek, mely csúfosnak
tûnik, mégsem az. A teke
olyan sport, melyben néhány
fa, egy-egy pillanatnyi kiha-
gyás, néhány apró momentum

eldöntheti a mérkõzés sorsát.
Ez történt az elsõ fordulóban
is, amikor játékosaink még ta-
pasztalatlanul, nem eléggé
dörzsölten, a szabályokat még
a régi rendszer szerint alkal-
mazva léptek pályára, és vesz-
tettek. 

Mindez azonban nem szeg-
te kedvüket, és egymást feltü-
zelve, gyõzelemre kiéhezetten
várták hazai pályán következõ
ellenfelüket, a székesfehérvá-
ri KÖFÉM SC-t. A siker nem
maradt el, most már hozzá-
szokva az új szabályokhoz 7:1
arányú gyõzelmet arattak. 

Újabb hazai mérkõzés kö-
vetkezett, ezúttal Budapestrõl
érkeztek ellenfelek Olajos TK
néven. Tekéseink bizony nem
voltak szívbajosak, õket is 7:1
arányban gyõzték le. Ez utób-
bi két gyõzelemrõl azonban
érdemes elmondani, hogy ke-
mény, szoros küzdelemben
születtek annak ellenére, hogy

számszerûen nagy arányúnak
látszanak. A teke ilyen sport,
érdekes sport, érdemes meg-
látogatni egy-egy mérkõzést.

Idegenben kellett volna le-
játszani, mégis Bábolnán ke-
rült sor a Tata elleni találkozó-
ra az ellenfél kérésének eleget
téve. A „Lénárd-Team Tata
SE” gárdája valójában a köz-
ismert „Széber panzió” pályá-
ján edz, játssza mérkõzéseit.

Mi több, két bábolnai illetõsé-
gû tekézõ játszik náluk, akiket
ezúttal – ki tudja miért – nem
nevezett a csapat vezetõje. Re-
mek, izgalmakkal teli meccset
játszott egymással a két együt-
tes, melynek végeredménye-
ként igazságosan osztották el a
pontokat: Bábolna SE–
Lénárd-Team Tata SE 4:4. 

A 4. fordulót követõen a
BSE tekézõi a 3. helyen állnak.

A hölgyek számára is elkez-
dõdött a megyei kézilabda-
bajnokság. Az elõzõ szezon-
ban a dobogó harmadik fokán
végzett bábolnai csapat sze-
mélyi problémákkal vágott az
új bajnoki évadba. 

A korábban kitûnõen vé-
dõ fiatal kapus, Wéber Ág-
nes tanulmányaira hivatkoz-
va egyelõre nem vállalta a já-

tékot. Csehné Nagy Katalin
és testvére Tóthné Nagy Iza-
bella sem játszik egy ideig, és
a remek balszélsõ, Kovács
Karina sem szerepel az
együttesben. Sérülése miatt
Szántó Zita sem vállalhatja
még teljes értékûen a mér-

kõzéseket, de lelkesedésben
nincs hiány.

A lányok elsõ mérkõzésü-
ket hazai pályán játszották, és
mintha a sorsolást az elmúlt
évekbõl kopírozták volna, ez-
úttal is a tatabányai Vulkán
együttesét fogadták. Az elõzõ
év második helyezettje – és
korábbi sokszoros megyei baj-
nok – jelentõsen megfiatalí-
tott csapattal érkezett. Nálunk
sajnos „rövid volt a kispad”,
ami azt jelenti, hogy kevés
cserejátékost tudott pályára
küldeni Szabó Ferenc edzõ. A
cserék hiánya meg is látszott a
mérkõzés képén, hiszen elfá-
radtunk, és az ellenfél – némi,
már megszokott bírói segéd-
lettel – felül tudott kerekedni.
Szántó Zita, ha sérülésébõl
még nem is épült fel, de vállal-
ta a játékot. Sok eladott labda,

kissé gyenge támadójáték jel-
lemezte a találkozót. A kapu-
sokra nem lehetett panasz.
Akár Terbik Klaudia, aki ed-
dig második számú hálóõr-
ként szerepelt, akár Horváth
Sándorné, aki korábbi hosszú
sérülésébõl felépülve vállalta
a kapusposztot, bravúrokra is
képes volt adott helyzetben,
de a tatabányaiak jobban bír-
ták erõvel. Bábolna SE–Vul-
kán 17:22.

Szeptember 27-én Tarjánba
látogattak kézilabdás lánya-
ink. A házigazdák újak a me-
gyei bajnokságban, tulajdon-
képpen két csapat fúziójából
keletkezett: a Baj és a Tarján
együttesébõl jött létre. Szabó
Ferenc edzõ már látta õket
játszani, és verhetõ ellenfél-
nek tartotta. Jól gondolta, hi-
szen nagy arányú vereséget
mértek az új együttesre, mely
a lányok önbizalmát egy kissé
helyrebillentette. Tarján–Bá-
bolna SE 19:31.
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TEKE: legfontosabb a tisztes helytállás, 

de komolyabb célok is megfogalmazódtak

Nõi kézilabda
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Augusztus 29-én este hét órakor tar-
totta évi rendes közgyûlését a Bábolnai
Sportegyesület a Bástya sörözõben. A
szép számmal megjelent tagság meghall-
gatta Szabó Ferenc elnök beszámolóját,
majd a szakosztályvezetõk értékelték az
elmúlt szezont. 

A fenti két mondatot írtam elõzõ havi
lapszámunkban, majd megígértem, hogy
részletesen is tudósítok az eseményrõl.
Ígéretemet betartva most e néhány mon-
datban igyekszem összefoglalni a köz-
gyûlésen elhangzottakat.

A Bábolnai Sportegyesület összes
szakosztálya évente egyszer jön össze,
hogy értékelje az elõzõ „sportszezon” tör-
ténéseit, és megfogalmazza elképzeléseit
a következõ évadra vonatkozóan. Az elõ-
zõ években a BSE vezetése mintegy két
hónappal korábban tartotta eme rendez-
vényét, idén azonban szakítottak a ha-
gyományokkal, mert elnök úr szerint így
tisztábban lehet elõretekinteni, jobban
láthatóak az elkövetkezõ szezon lehetõsé-
gei.

Ez alkalommal is a napirendi pontok
közül legfontosabb a szakosztályok be-
számolója volt. A szakosztályvezetõk
részletesen értékelték az elmúlt évadot,
és konkrét elképzeléseket fogalmaztak
meg a következõ szezonra vonatkozóan.
A labdarúgást illetõen Joós István szakosz-
tályvezetõ elmondása alapján megvaló-
sult elképzelésük, mely szerint a helyi
együttesben bábolnai, illetve környékbe-
li játékosok szerepeljenek. A 2007-2008-
as bajnokságot a felnõttek hatodik he-
lyen teljesítették, mely, ha tökéletes
megelégedettségre nem is adhatott okot,
a körülményekhez képest jó eredmény-
nek számít. Sajnos az utánpótlás kérdése
felemás helyzetet tükröz. Míg valójában
ifjúsági csapatunk nem létezik – helyet-
tük a serdülõkorúak küzdenek a bajnok-
ságban -, addig tizenhat éves kor alatti
fiataljaink több korosztályban – óvodás
kortól számítva -  több mint hatvan fõvel
képviseltetik magukat a megye labdarú-
gó-bajnokságában. Mindez javarészt
Nagy László edzõ érdeme, aki fáradhatat-
lan szakmai és pedagógiai munkát végez
a bábolnai labdarúgó utánpótlás képzése,
elõrejutása érdekében. Nem véletlen te-
hát, hogy a labdarúgó szakosztályon be-

lül szétválasztották a felnõtt és az után-
pótlás kérdését. Immár egy éve a koráb-
bi éveknél sokkal nagyobb hangsúlyt
próbálnak fektetni a fiatal focisták kép-
zésére, melynek szakmai alapját már si-
került lerakni.

A tekések igazi, egységes csapat, akik
mindent megtettek és megtesznek egy-
másért. A bajnoki rendszer legalsó foká-
ról indulva önerõbõl küzdötték fel magu-
kat az NB II-be, ahol elnök úr szerint ki-
emelkedõ teljesítményt fognak nyújtani.
Annak ellenére, hogy arányait tekintve a
sportegyesületen belül a legkisebb anya-
gi támogatottság jutott osztályrészükül,
a legnagyobb ugrást õk hajtották végre,
mi több, az utánpótlás kérdésérõl is gon-
doskodnak.

A nõi kézilabdacsapat is stabil résztve-
võje a megyei bajnokságnak. Immáron
második bronzérmüket szerezték egy
olyan mezõnyben, ahol például egy tata-
bányai együttes komoly „hátszéllel” ren-
delkezik, de vannak egykori magasabb
osztályú játékosok, csapatok is a résztve-
võk között. Sajnos, itt a jövõt tekintve
nem túl rózsás a helyzet. Amint azt
Szabóné Jelen Ildikó szakosztályvezetõ a
közgyûlésen elmondta: az utánpótlás
kérdését még mindig nem sikerült meg-
oldani, bár ismét indul az általános isko-
lában kézilabda-oktatás Szántó Zita irá-
nyításával. Sajnos játékoshiánnyal is
küzd az együttes, mely családi és tanul-
mányi okokra vezethetõ vissza. De mind-
ezek a problémák nem akadályozzák
meg õket abban, hogy a következõ baj-
noki szezonban is a legnagyobb odaadás-
sal küzdjenek a lehetõ legjobb helyezé-
sért. 

Új szakosztály bontogatja szárnyait a
BSE keretein belül. Az öregfiúk labdarú-
gócsapata hosszú évek után úgy döntött,
hogy hivatalos keretbe foglalja sporttevé-
kenységét. Évek óta szerepelnek egy kor-
osztályos bajnokságban, ahol kitûnõ
eredményeket tudnak felmutatni.
Ezenkívül vállalták, hogy lehetõségeik-
hez mérten megpróbálják segíteni a bá-
bolnai labdarúgó utánpótlás fejlõdését.

A Bábolnai Sportegyesület anyagi
helyzetét Szabó Ferenc elnök úr stabilnak
értékelte. Hozzávetõlegesen 12 millió fo-
rintból gazdálkodnak, melybõl 8 millió

forint az önkormányzattól érkezik. Mint-
egy 9,5 millió forintot fordítanak a lab-
darúgó szakosztály mûködtetésére, mely
elsõ hangzásra aránytalanul soknak tû-
nik. Elnök úr azonban fontosnak tartotta
elmondani, hogy az említett összeg egy
olyan szakosztály fenntartásához szüksé-
ges, ahol hét csapat mûködik - az egye-
sületen belül a legnagyobb létszámmal -
, melynek nagy területû sporttelepét kell
fenntartani, gondozni, karbantartani té-
len-nyáron, egész éven át folyamatosan.
Szabó úr mindazonáltal elismerte, hogy a
tekeszakosztály támogatottsága alulma-
rad annak a teljesítménynek, melyet õk
produkáltak, de igyekeznek a jövõben
ezt kompenzálni. Az egyesület kasszáját
természetesen próbálják kiegészíteni
szponzori pénzekbõl is. Azonban ismerve
a bábolnai cégek, vállalkozások jelenlegi
helyzetét, az ilyesfajta források mára saj-
nos beszûkültek, de nem lehetetlen a tá-
mogatókat meggyõzni a bábolnai sport
finanszírozásáról. 

A Bábolnai Sportegyesület elnökségé-
nek tagja a település mindenkori polgár-
mestere is. Ezért dr. Horváth Klára is jelen
volt a közgyûlésen, sõt, lapunk számára
is kifejtette véleményét az egyesület mû-
ködésérõl. Mint mondta, nemcsak pol-
gármesterként, de magánszemélyként is
úgy érzi: kiemelkedõen fontos egy tele-
pülés életében a sport, a helyi sportegye-
sület mûködése, ezért annak anyagi tá-
mogatását is kiemelt fontosságúnak gon-
dolja. Ugyanakkor fontos az is, hogy
megfelelõen gazdálkodjanak a befolyt
pénzösszeggel, a megfelelõ szakemberek
irányítsák a bábolnai sportéletet. Úgy ér-
zi, Bábolna Város Önkormányzata min-
dent megtesz azért, hogy településünkön
a lehetõ legjobb körülmények között
sportolhassanak fiataljaink. A sporttelep
kiegészült világítással rendelkezõ mûfü-
ves pályával, a sportcsarnok õsztõl tava-
szig 100 %-os kihasználtsággal üzemel,
és négysávos tekepályánk is megfelel
akár elsõ osztályú mérkõzések lebonyolí-
tására is. Az anyagi és technikai háttér
mellett polgármester asszony fontosnak
tartja az utánpótlás-nevelés kérdését, mi-
szerint a Bábolnai Sportegyesületben le-
hetõség szerint bábolnai, illetve Bábolna
környéki fiatalok sportoljanak. Mindez

megvalósulni látszik minden szakosz-
tályban, tehát elindult egyfajta építke-
zés, mely kezdõdik az óvodától, és elõre-
vetítheti az egyesület jövõjét. Miért is
nagy dolog ez? Dr. Horváth Klára pol-
gármester így fogalmazott: Bábolnán
mindössze közel négyezer ember él. Ha
az arányokat nézzük, ez kisváros, mégis a
sport területén fel tudjuk venni a küzdel-
met nálunk akár tízszer nagyobb telepü-
lések csapataival is, és erre kell igazán
büszkének lennünk. 

A közgyûlés végén Cseh László önkor-
mányzati képviselõ, a Kulturális- és
Sportbizottság elnöke kért szót. Nagy
László szakágvezetõvel közösen a bábol-
nai labdarúgás utánpótlásának minél
jobb anyagi támogatottságán dolgoznak,
melynek újabb ötleteként egy értékes,
egyedi palackozású, Puskás Ferenc het-
venedik születésnapjára palackozott bort
szeretnének árverésre bocsátani. Errõl
részletes hirdetés már megjelent elõzõ
havi lapszámunkban, de ezúttal is közöl-
jük a borárverés feltételeit.
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Stabil anyagi helyzet, stabil szakosztályok

Mérlegen a Bábolnai Sportegyesület


