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25. Gazdanapok
Idén 25. alkalommal került megrendezésre

a Bábolnai Gazdanapok, Képünkön Gráf József földmûvelésügyi
miniszter megnyitó beszédét tartja.

Cikkünk a 2. oldalon.

Junior Távlovas Világbajnokság
Szeptember 4-6. között Bábolna adott otthont

az 5. Junior Távlovas Világbajnokságnak. Képünkön a 3. helyezést
elért magyar csapat látható a miniszteri fogadáson.

(Cikkünk a 23. oldalon)

XXII..  KKUUKKOORRIICCAA  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL
Képünkön az idei év Iluskája és Kukorica Jánosa: a bábolnai

Szabó Cintia és Vass Máté Verebrõl. (Tudósítás a 12-15. oldalon.)

Új kopjafákat avattak
a Híres Lovak Emlékparkjában

(Cikkünk a 4. oldalon.)
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Szeptember 16. és 19. között került megrendezésre az immár negyed százados Bábolnai Gazda-
napok. Az ország egyik legrangosabb mezõgazdasági kiállításán idén mintegy 12 ezer négyzetméte-
ren több mint 200 kiállító várta 4 napon át a szakmabelieket, valamint a mezõgazdaság iránt érdek-
lõdõket.

A jubileumi rendezvényt immáron ötödször nyitotta meg Gráf József földmûvelésügyi miniszter,
aki nem mellékesen eddig mind a 25 Bábolnai agrárkiállításon részt vett. A mezõgazdasági szakmi-
niszter lapunknak úgy nyilatkozott, hogy Bábolna volt egykor az új szellemiség megtestesítõje a ma-
gyar agráriumban. Gráf József szerint egykoron mindenkinek el kellett jönnie Bábolnára tapasztala-

tot gyûjteni, hiszen akkoriban ez volt a
magyar mezõgazdaság Mekkája. A
szakminiszter szerint a bábolnai örök-
ség jóval nagyobb érték volt, mint ami-
lyen módon bántak, elbántak vele.
Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a
Bábolnai Gazdanapokat, hiszen a ma-
gyar gazdák itt ismerkedhetnek meg a
legújabb technológiákkal, amelyek is-
merete és alkalmazása a hazai mezõ-
gazdaság versenyképességét növeli az
Európai Unió piacán. Amikor arról
kérdeztük Gráf Józsefet, hogy hogyan
tudott sikeres maradni agrárminiszter-
ként, úgy reagált, hogy az emberek sze-
retik, ha a fõnökük közülük való, szak-
mabeli. Mint az köztudott, Gráf József
maga is több, mint 40 éve gazdálkodó,
aki az ötéves minisztersége óta adta
csak át fiának gazdasága irányítását, de
miniszteri regnálásának leteltével is-
mét vissza szeretne térni a saját vállal-
kozásához.

„Azt az ötletet, hogy a kiállítást a
„szántóföldre” vigyük még Dr. Burgert
Róbert hozta az Egyesült Államokból.”
– kezdte Szaxon J. Attila az IKR Zrt. ve-
zérigazgatója. „Sajnos a 25. Bábolnai
Gazdanapokon a gazdasági világválság
miatt mi is csendesebben ünneplünk.
Idén el is maradt a mindig nagy töme-
get vonzó és rendkívül nagy látványos-
ságnak számító gépshow, viszont most
is megrendeztük a szokásos lovak-ló-
erõk bemutatót.”

Az IKR Zrt. vezérigazgatója kitért ar-
ra is, hogy az általa vezetett mezõgaz-
dasági cég egyik legfontosabb szerepe
integrátorként abban rejlik, hogy segít-
se a mezõgazdasági termelés finanszí-
rozását.

Bõsze László a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója
szerint a Ménesbirtok Kft. legfontosabb
feladata az, hogy ápolja és továbbvigye
a Bábolnai Gazdanapok hagyományát.

A négy napos rendezvény természe-
tesen most is több szakmai konferen-
ciának adott otthont. Persze a legna-
gyobb tömeget a szokásos lovak-lóerõk
produkció mellett mégis csak a rend-
kívül látványos szántóföldi gépbemuta-
tó, - amelyen 23 mezõgazdasági mun-
kagép mutatta be tudását, - valamint
az utolsó napon megrendezett orszá-
gos szántóverseny vonzotta. A kiállítást
egyébként 4 nap alatt majdnem 100
ezren látogatták meg.

NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn
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Nagy siker volt az országos szántóverseny
Szeptember 19-én, vagyis

a Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapok zárónapján
rendezték meg Bábolna ha-
tárában a 21. Országos Szán-
tóversenyt.

Dr. Jóri J. István a Ma-
gyar Szántóverseny Szövet-
ség elnöke, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi
Egyetem professzora el-
mondta, hogy az elmúlt több
mint 100 esztendõben válto-
zó volt a hazánkban tartott
szántóversenyek népszerû-
sége. Egyébként az utolsó
KGST szántóversenyt Ma-
gyarországon még az elõzõ
pártrendszerben pont Bá-
bolnán tartották. Aztán évek
teltek el, míg a rendszervál-
tozás után 1994-ben Jóri J.
István és az IKR ZRt. jelen-
legi vezérigazgatója Szaxon
J. Attila kezdeményezésére
újra indultak a szántóverse-
nyek Magyarországon. 1994
óta egyetlen alkalmat kivéve
eddig minden évben meg-
rendezték az országos szán-
tóversenyeket.

Persze a laikusban rögtön
felötlik a kérdés, hogy a
szántóverseny tulajdonképp
sportnak számít-e. Jóri J.
István erre a felvetésre úgy
válaszol, hogy elsõsorban a
mezõgazdasági talajmûvelés
szempontjából értékes ezek-
nek a szántóversenyeknek a
figyelemmel követése, vagyis
a megmérettetés elsõsorban
szakmai, de elvitathatatlan a

sport jellege is. A Szántóver-
seny Szövetség elnöke fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a
versenyen elsõsorban a szán-
tás minõsége a döntõ, nem a
mennyiség, vagy a gyorsaság,
valamint arra is, hogy az
ekén vannak szabványosított
dolgok, amelyeken tilos vál-
toztatni, ugyanakkor a leg-
több dolog szabadon meg-
változtatható a „versenye-
kén”. Nem mellékesen pont
ezek a technikai újítások se-
gíthetik majdan a szántással
történõ talajmûvelés maga-
sabb minõségben való meg-
valósítását.

Egyébként az országos
szántóverseny gyõztese in-
dulhat a szintén minden év-
ben megrendezésre kerülõ
Európa-, vagy világbajnok-
ságon. A nagy nemzetközi
versenyen azonban már nem
vagyunk az élvonalban. Igaz
mindehhez az is hozzátarto-
zik, mondja Jóri J. István,
hogy a magyar versenyzõk a
legtöbb esetben nem tudnak
„edzeni” és felkészülni a
versenyekre. Nem egy ma-
gyar versenyzõ teljesen más
eszközzel dolgozik a hétköz-
napjai során, esetlegesen
nem is földmunkát végez,
ekét pedig csak a versenyen
használ. Ezzel szemben a vi-
lágbajnok aspiránsok gya-
korta hetekkel a verseny
elõtt, a helyszínen gyakorol-
nak a megmérettetésre.

Nagy Attila István

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2009. évben:

1 oldal 9600 Ft
1/2 oldal 5700 Ft
1/4 oldal 2850 Ft
1/8 oldal 1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.



4. oldal 2009. október

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden kedves

érdeklõdõt a Kamaraszínházba

2009. október 17-én, szombaton 16 órakor

a  „Dunán  innen  –  Dunán  túl”
Néptánctalálkozó  Gálára

Fellépnek a felvidéki Zsérei
Hagyományõrzõk és a Cseperedõk

Néptánccsoport.

A belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:

Cseperedõk  Néptánccsoport  és  
a  Rákóczi  Szövetség  Bábolnai  Szervezete

Szeptember 18-án a gazdanapok ideje alatt új kopjafákat avattak
a bábolnai arborétum területén található Híres Lovak Emlékpark-
jában. Az új kopjafákkal, mint ahogy ez eddig is szokás volt, állítot-
tak emléket 3 kiváló arab lónak.

Mint azt a helyszínen beszédet is mondó Dr. Hecker Walter úr-
tól, a nemzetközileg elismert lovasszakértõtõl megtudtuk, Európá-
ban mindenhol szokás valamilyen emléket állítani a neves ménesek
nagyhírû lovainak, azonban kopjafát kizárólag Magyarországon
avatnak a „nagy” lovak emlékére. Általában a nagy egyedi teljesít-
mények tesznek halhatatlanná egy lovat -, hogy a hazánkban talán
leginkább ismert ló, Kincsem esetét említsük -, azonban olyan lo-
vaknak is szokás emléket állítani, amelyek emberszeretetükkel, hû-
ségükkel és nem sportteljesítményükkel nõttek a többi társuk fölé.

Nagy Attila István

Új kopjafákat avattak a Híres Lovak Emlékparkjában

Az Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. §. (2)
bekezdésében biztosított jogkörömben a Képviselõ-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS céljából
2009. október 15-én 16 órára a Városházára összehívom

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató Bábolna Város 2009. évi helyzetérõl (költségvetés, pályázatok)
Meghívott vendégek: 
- Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. képviselõje
- E-ON Magyarország képviselõje
- ÉGÁZ ZRt. képviselõje
- EDV ZRt. képviselõje
- Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. képviselõje
- PICK-UP Kft. képviselõje

Bábolna, 2009. szeptember 17. dr. Horváth Klára s.k.
polgármester
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JELZÁLOGHITELEK
Akár elõzetes költségek nélkül!

ÚJ OSZTRÁK HITEL

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS/

IDÕPONTEGYEZTETÉS:
06-209-513-036
06-209-259-171

- végrehajtás kiváltása,

APEH és közüzemi
tartozás rendezése
- hitelkiváltás, összevonás

- építkezés, vásárlás, 
szabadfelhasználás

- vállalati finanszírozás

OOKKTTÓÓBBEERR  2233..
Bábolna Város Önkormányzata

tisztelttel meghívja
városunk minden lakosát

a

NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

MEGEMLÉKEZÉSRE
Idõpont: 2009. október 23. – 15 óra

Helyszín: ’56-os emlékpark (régi temetõnél),

majd koszorúzás a helyszínen és a régi temetõben.

Ünnepi beszédet mond:
dr. Horváth Klára polgármester

Közremûködik: 

Lukácsy Katalin
színmûvész, Béres Ferenc díjas elõadómûvész 

M E G H Í V Ó
Bábolna Város Önkormányzata tisztelettel meghív

minden kedves érdeklõdõt

2009. október 29-én 16 órakor
kezdõdõ tábla avató ünnepségére,

a régi temetõbe.

A temetõ térképét tartalmazó táblát

Böröcz Ferenc helytörténeti gyûjtõ készítette,

melyet a  fõbejáratnál helyeztek el.

MÉTERÁRU RÖVIDÁRU
ÜZLET NYÍLT

NAGYIGMÁNDON

KÍNÁLATUNK

- Méteráru

- Rövidáru

- Gobelin

- Hímzõ és Horgoló fonalak

- Kötõfonalak

- Harisnya, Zokni, Fehérnemû

- Ágynemûk

- Viaszosvásznak

Cím: Nagyigmánd Mansbart u. 1.
(A posta mellett)

Tel.: 06-20/575-62-68

Nyitva H-P 8.30-16.30
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A nyári szünet utáni elsõ rendes
testületi ülés elsõ napirendi pontjá-
ban a szokásoknak megfelelõen be-
számoló hangzott el a nyár folyamán
történt eseményekrõl, a lejárt határ-
idejû határozatokról és a bizottságok
által hozott döntésekrõl. A bizottságok
munkájából kiemelendõk a csapa-
dékvíz elvezetési rendszerre tett ár-
ajánlatokkal kapcsolatos döntések.
Ezzel kapcsolatos az a döntés is,
amelynek értelmében a Csikótelepi
úton még egy átereszt, valamint két
oldalt földárkokat fognak létesíteni a
jövõben. Szintén átereszt hoznak
majd létre a Mezõ Imre út folytatásá-
ban is.

A képviselõ-testület ebben a napi-
rendi pontban ejtett szót a Gyõri Kom-
munális Szolgáltató Kft. tájékoztatásá-
ról is. Mint az köztudott a szemétszál-
lítással foglalkozó gyõri cég színes
prospektusban tájékoztatta a lakossá-
got az új hulladékgyûjtési rendszer
megvalósulásáról. A bábolnai lakosok
már most használhatják a szürke
hulladékgyûjtõ edényeket, míg a bar-
na fedelû szelektív hulladékgyûjtõ
edények csak jövõ márciusban kerül-
nek használatba. Szintén a 2010-es
esztendõben valósul majd meg a már
sokat emlegetett hulladékgyûjtõ ud-
var, valamint az új szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek kialakítása is.

A második napirendi pontban mó-
dosításra került a 2009. évre vonatko-
zó költségvetési rendelet, majd beszá-
moló hangzott el a bábolnai önkor-
mányzat elsõ félévi gazdálkodásával
kapcsolatban.

A negyedik napirendi pontban a ci-
vil szervezetek számoltak be múlt évi
tevékenységükrõl. Balogh István az
Ölbõ Tavi Aranyhal Horgászegyesület
vezetõje, Cseh László a Bábolnai Bor-
barátok Egyesületének elnöke, vala-
mint Török Sándor a Cseperedõk
néptánccsoport  vezetõje tartott be-
számolót, amelyek mindegyikét elfo-
gadta a képviselõ-testület.

Az ötödik napirendi pontban az
önkormányzat intézményei számol-
tak be a 2008. évi tevékenységükrõl.
Így beszámoló hangzott el a Bábolnai
Óvoda és Bölcsõde vezetõitõl. Az em-
lített intézmény szervezeti és mûkö-
dési szabályzatának módosítására is
ekkor került sor.

Hatodik és hetedik napirendi
pontban számolt be munkájáról a Bá-
bolnai Általános Iskola, valamint a
Bábolnán mûködõ fejlesztõ pedagó-
gus és logopédus is. Az említett beszá-
molók mindegyikét egyhangúlag fo-
gadta el a képviselõ-testület.

A nyolcadik napirendi pontban a
képviselõk úgy szavaztak, hogy Bábol-

na idén is csatlakozik a Bursa
Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz, ez-
zel segítve a tehetséges helyi diákokat.

A kilencedik napirendi pontban a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás alapító
okiratát módosította a képviselõ-tes-
tület.

A tizedik napirendi pontban az ön-
kormányzati intézmények alapító ok-
iratának módosítására került sor.

A tizenegyedik napirendi pontban
a fogorvosi praxis betöltésérõl döntött
a képviselõtestület. Mivel a két bábol-
nai fogorvosi praxis egyike már hóna-
pok óta betöltetlen, mivel a legutóbbi
pályázó megkötötte, majd felmondta
az önkormányzattal létesített kontrak-
tust, ezért a város képviselõi úgy dön-
töttek, hogy támogatják Dr. Vámos
Gábor ajánlatát, így õ fogja betölteni a
jövõben mindkét fogorvosi praxist.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a
jelenlegi állapot, csak idõleges, a jövõ-
ben a bábolnai önkormányzat ismé-
telten pályázatot fog kiírni a második
fogorvosi praxisra.

Az egyebek napirendi pontban el-
sõként a Gyógyfürdõ Kft. felügyelõ bi-
zottsági tagságáról lemondott dr. Fara-
gó István helyére Slánicz Bélát szavaz-
ta meg a képviselõtestület.

Szintén az egyebek napirendi
pontban esett szó a Regionális Mentõ-
szolgálat megkeresésérõl, akik Bábol-
nán szeretnének mentõállomást léte-
síteni Európai Uniós pénzbõl, cserébe
egy a bábolnai önkormányzat tulajdo-
nában lévõ ingatlanért, amelyet a mû-
ködés megszûnése, vagy a terv meg
nem valósulása esetén visszakapna a
város önkormányzata. A bábolnai
képviselõk úgy döntöttek, hogy támo-
gatják a bábolnai mentõállomás léte-
sítését, amennyiben persze meg tud-
nak egyezni a Regionális Mentõszol-
gálattal a részletekben is.

Az egyebek napirendi pontban ke-
rült módosításra Dr. Kiss Katalin bá-
bolnai gyermekorvos önkormányzat-
tal kötött szerzõdése is, amelynek ér-
telmében a gyermekorvos Bábolnán
túl máshol is szakorvosi feladatokat
láthat el.

Szintén az egyebek napirendi
pontban esett szó Heim Pál déduno-
kájának megkeresésérõl is, aki több
vidéki település valamelyikén, köztük
Bábolnán próbál helyszínt találni egy
gyermekkórház létesítésére. A képvi-
selõ-testület úgy határozott, hogy tár-
gyalni fog az ügyrõl.

Ezután a Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakiskola és Kollégium meg-
keresésével foglalkoztak a képviselõk,
amely az étkezési díj csökkentésére
irányult.

Az egyebek napirendi pontban pá-
lyázati önrészrõl döntöttek a bábolnai
képviselõk, mivel az önkormányzat
úgy döntött, hogy a város indul a vá-
roskép pályázat újabb fordulójában,
amelynek keretében sikeres elbírálás
esetén a Delikát Abc és a Centrum
épület körüli területet hoznák rend-
be, valamint csapadékvíz-elvezetõ
rendszert alakítanának ki pályázati
pénzbõl, amelynek a Bábolnát terhe-
lõ önrésze, mintegy 4 millió forintot
tenne ki.

A képviselõ-testület ezután zárt
ülés keretében elsõként arról döntött,
hogy egy az önkormányzat tulajdoná-

ban lévõ 16 hektáros földterületet
Soós Edit bábolnai lakosnak adja bér-
be. A földterület bérlésére eredetileg 2
pályázó volt, azonban a versenytárgya-
láson közülük, csak az egyik jelent
meg, így õ nyerte el a szántó bérleti
jogait.

Szintén a zárt ülés keretében esett
szó az Ifjúság lakótelepen található
önkormányzati ingatlan bérbeadásá-
ról, valamint ekkor döntöttek a képvi-
selõk arról, hogy kik kapjanak városi
kitüntetõ címeket idén. Hogy kik a
nyertesek, csak az október 9-én ese-
dékes városavató ünnepségen fog ki-
derülni. NNaaggyy  AAttttiillaa  IIssttvváánn

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. szeptember 24-én tartott testületi ülésrõl

FFeellaavvaattttáákk  aa  ZZrríínnyyii  uuttccaaii  iinnggaattllaanntt
Új helyszínre, nem mellékesen egy épületbe költözött a Bábol-

nai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft., valamint a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ. A külsõ belsõ felújításon átesett önkor-
mányzati tulajdonban lévõ Zrínyi utcai ingatlant eredetileg el sze-
rette volna adni a város, azonban senki sem tett elfogadható ár-
ajánlatot az épület megvásárlására, így sok fejtörést követõen a bá-
bolnai képviselõ-testület végül úgy döntött, hogy az említett két in-
tézményt költségtakarékossági okokból a városközpontban találha-
tó, üresen álló családi házba költözteti be. Az épületet hivatalosan
szeptember 24-én, ünnepélyes keretek között adták át az ott dolgo-
zóknak. Nagy Attila István
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A legnagyobb volumenû beruházás során az általános iskola felújítása,
bõvítése és akadálymentesítése történik. A kivitelezõ elkészült a korábban
lebontott épület alapozási munkáival, a régi épület belsõ bontása is megtör-
tént, elkészült a mozgáskorlátozott illemhely, szerelik a mozgáskorlátozott
liftet, valamint folyik a multifunkcionális mûvészeti terem kialakítása. 

A Polgármesteri Hivatal környékének átépítési munkálatai a végéhez kö-
zelednek. Elkészült a parkoló, már a zöldövezetet alakítják. A napközi ud-
varon is felszerelték a játszótér játékait, már csak apróbb simításokat kell
elvégezni. A hivatal épületének fõbejárati oldalán még dolgozik a kivitelezõ,
de várhatóan idejében átadják az egész komplexumot használatra.

Elkezdõdtek az Egészségügyi Központ felújítási munkálatai is. Jelenleg az
épület külsõ homlokzatának és tetejének szigetelését végzik.

Némi csúszással befejezõdött az óvoda felújítása. Errõl Somogyiné Sza-
bados Marianna intézményvezetõ tájékoztatja olvasóinkat.

2007. évi mosdófelújítás után ismét nagy-
mértékû felújítási munkálatokra került sor
intézményünkben. Az Önkormányzat által
benyújtott pályázati támogatással mintegy
11 300 000 Ft értékû felújításra került sor,
melybõl 2 300 000 Ft értékben az óvodai
és bölcsõdei udvarokra új mozgásfejlesztõ
eszközöket is vásárolhattunk.

Az épületünk emeleti és földszinti folyo-
sói újultak meg, a töredezett csempeburko-
lat helyett esztétikus faburkolatot kaptak a
falak és új járólap került a folyosókra, köz-
lekedõ helyiségekre. A folyosóra új lámpa-

testek is felszerelésre kerültek, valamint a
bölcsõdében fûtéskorszerûsítésre is sor ke-
rült. A kisóvodai csoportokban nyílászáró-
kat cseréltünk ezzel egységessé téve az épü-
let külsõ homlokzatát, ill. új mûanyag ajtók-
ra cseréltük a nagyóvodai közlekedõ folyo-
sók kopott, elvetemedett ajtóit. Kiépítésre
került az épület villámvédelmi berendezése
is.

A felújítási munkálatok, ugyan csak au-
gusztus közepén kezdõdtek, de annál gyor-
sabb tempóban végezték a munkálatok a
helyi vállalkozók, hogy gyermekeink minél

elõbb birtokba vehessék a megújult épüle-
tet. Szeptemberben így csak 2 hétig kellett
összevontan a kisóvoda épületében üzemel-
ni.

Köszönetet mondunk azoknak az anyu-
káknak, akik felhívásunkra augusztus 29-én
szombati napjukat feláldozva, az óvodában
és bölcsõdében is besegítettek a takarítási
munkálatokba, hogy gyermekeinket minél
elõbb a saját csoportjukba fogadhassuk.

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

Befejezõdtek a felújítási munkálatok az óvodában, bölcsõdében

HOL TARTANAK NAGYBERUHÁZÁSAINK?
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„A” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat  az Oktatási Minisztérium-
mal együttmûködve 2010. évre ezennel kiírja a Bursa
Hungrica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 1. számú
irodájában hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek be-
nyújtani.

A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény ál-
tal kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

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

• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét iga-
zoló iratokat.

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével
együttesen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minõsül. 

Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata,

mint a Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. alapítója és tulajdonosa

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Kft.
tulajdonában lévõ összesen 37 hektár 9864 m2 nagyságú,

az alábbiakban részletezett területek bérbeadására.

A részletes pályázati tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján tekinthetõ meg.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 15. 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának helye:  
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala 

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(a továbbiakban: Kiíró) az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2008. (V. 29.)
számú önkormányzati rendelet alapján nyilvános egyfor-
dulós pályázatot hirdet a tulajdonában és vagyonkezelé-
sében lévõ összesen 103 hektár 2279 m2 nagyságú, az
alábbiakban részletezett területek kultúrállapotban tar-
tására.

A részletes pályázati tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján tekinthetõ meg.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 15. 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának helye:
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala 

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„B” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat  az Oktatási Minisztérium-
mal együttmûködve 2010. évre ezennel kiírja a Bursa
Hungrica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 1. számú
irodájában hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek be-
nyújtani.

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

• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét iga-
zoló iratokat.

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével
együttesen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minõsül. 

Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 



Bizonyára minden bábolnai lakos
megtapasztalta, hogy nemrégiben a
gyõri KOMSZOL Kft. munkatársai le-
cserélték a hulladékgyûjtõ edényeket.
Erre azért volt szükség, mert az Euró-
pai Unió támogatásának köszönhetõen
településünkön és további 111 helység-
ben 2010. március 1-jével bevezetik a
szelektív hulladékgyûjtési rendszert. Ez
ma már környezetünk védelmének
szerves része.

A környezetvédelem az emberi tevé-
kenységek közül az a terület, amelynek
sikeressége az emberek és a különbözõ
szervek együttmûködése nélkül nem le-
hetséges. Kialakíthatnak bármilyen jól
megtervezett és jó helyen elhelyezett
szelektív gyûjtõket, ha a lakosság nem
hajlandó szelektíven gyûjteni, akkor
semmilyen hatás nem érthetõ el. A hul-
ladékgyûjtés és a hulladékkezelés egy
olyan komplex tevékenység, amely a
polgárok környezettudatos magatartá-
sa nélkül nem igazán hatékony.

Az új rendszer bevezetésével a lakos-
ságot jó néhány változás érinti majd. A
lomtalanítás eddigi formájában meg-
szüntetésre kerül, helyette a hulladék-
udvarokban lehet elhelyezni anyaguk
szerint különválogatva a hulladékokat,
természetesen díjmentesen. A tagtele-
püléseken összesen 42 hulladékudvart
létesítenek, amelyek mindegyike egy

kisebb földrajzi körzet hulladékát fo-
gadja majd szakképzett személyzettel,
nyitva tartási idõben.

A hulladékgyûjtõ udvarokban elhe-
lyezhetõ hulladékok: építési, bontási
törmelék, lom, elektronikai hulladék,
gumiabroncs, kertészeti nyesedék, mû-
anyag, üveg, fém, textil, valamint a ház-
tartási veszélyes hulladékok közül izzó,
fénycsõ, akkumulátor, szárazelem, sü-
tõolaj, festékes doboz, háztartási meny-
nyiségben fûtõolaj.

Ami napi szinten a legnagyobb válto-
zást okozza, és a háztartásoktól a leg-
nagyobb mértékû alkalmazkodást kí-
vánja majd, az a lebomló, azaz a bio-
hulladék háznál történõ szelektív gyûj-
tése. 

A barna fedeles kukába tegyék pél-
dául a következõket: zöldség, gyü-
mölcs, tojáshéj, kávé, teazacc, hervadt
virág, virágföld, fahamu, toll, szõr, nö-
vényevõ kisállatok ürüléke, csont, fa-
forgács, fûrészpor, avar, szalma, levá-
gott fû, gyomok. Amit a barna fedeles
kukába nem szabad tenni: húst, folya-
dékot, csontot, macska- és kutyaürülé-
ket. Hetente kerül elszállításra.

Szürke színû kukába tegyék: a nem
komposztálható és újrahasznosításra is
alkalmatlan hulladékot. Ha Ön külön
gyûjti a háztartásában keletkezõ kom-
posztálható hulladékot és a szelektíven
gyûjthetõ hulladékfajtákat, ez az edény
ritkábban fog megtelni. Ezért a szolgál-
tató a tapasztalatok függvényében két-
hetente egy alkalommal szállítja el azt.

Mivel a szürke edény esetében a ha-
vi ürítések száma képezi a számlázás
alapját – erre szolgál a kukán elhelye-
zett elektronikus jeladó -, érdemes
minden lakosnak élni a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek, valamint hulladék-
udvarok nyújtotta ingyenes lehetõség-
gel. Így a vegyes edénybe kerülõ hulla-
dék mennyisége minimalizálható, költ-
séget takaríthatnak meg a környezettu-
datos hulladékgyûjtéssel.

Mindennapi szemetünket is új helyre
szállítják. A környezetvédelmi elõírá-
soknak megfelelõen 2009. július 15-én
éjfélkor bezárásra került a gyõri Pápai
úti hulladéklerakó, július 16-án pedig
próbaüzemi mûködésre megnyitották a
Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Köz-
pontot, ahol a begyûjtött hulladékot
szakszerûen és környezetbarát módon
kezelhetik a továbbiakban.

Tehát az óra ketyeg, készülhetünk a
környezettudatos hulladékkezelésre.
Az idõpont 2010. március 1.

Amennyiben további kérdéseik lenné-
nek a hulladékkezeléssel kapcsolatban,
jöjjenek el az október 15-i közmeghallga-
tásra, ahol a Gyõri Kommunális Szolgál-
tató Kft. képviselõjétõl kaphatják meg a
válaszokat.
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MINDENNAPI SZEMETÜNK
- hamarosan Bábolnán is szelektíven gyûjthetjük a hulladékot

MENTÕÁLLOMÁS
épül Bábolnán

A képviselõ-testületi ülés egyebek
napirendi pontjában esett szó a Regio-
nális Mentõszolgálat megkeresésérõl,
miszerint Bábolnán mentõállomást sze-
retnének létesíteni. A bábolnai képvise-
lõk úgy döntöttek, támogatják a mentõ-
állomás létesítését.

Október 1-jén az Országos Mentõ-
szolgálat részérõl dr. Czirner József re-
gionális orvos-igazgató, valamint
Kákóczi Lotti építési osztályvezetõ lá-
togatott Bábolnára, hogy kiválasszák a
számukra megfelelõ ingatlant és meg-
fogalmazzák a szerzõdést. Legmegfele-
lõbbnek a Víztorony és Jégeri u. sarkán
található mintegy 2 000 négyzetméte-
res ingatlant találták, melyet Bábolna
Város Önkormányzata ingyen bocsát
rendelkezésre. A tervek szerint néhány
hónap múlva kiírhatják a közbeszerzési
pályázatot, majd várhatóan jövõ õsszel
elkezdhetik a 300 négyzetméteres épü-
let kivitelezését, mely a bábolnai men-
tõállomásnak ad majd otthont.



Jeles évfordulóra emlékezik 2009 szeptem-
berének utolsó napján a világ magyarsága.
150 éve, 1859. szeptember 30-án az Udvar-
hely megyei Kisbaconban született Benedek
Elek. Bárhol a világon, ha magyar népmesét
keresnek könyvtárban, könyvesboltban, elsõk
között az õ neve hangzik el, méltán! Immár a
negyedik nemzedék szókincsének, beszédfor-
dulatainak jelentõs részét akaratlanul is az õ
könyveibõl merítette, tanulta s remélhetõleg
adja tovább utódai számára

Idén lesz az elsõ alkalom, ám minden bi-
zonnyal több is követi majd, hogy Benedek
Elek meseíró születésnapján, szeptember 30-
án a mesék hagyományát ápolják.

Ezt a napot a Magyar Olvasástársaság
nyilvánította a népmese napjának. 

Mi más is lehetne e havi irodalmi rovatunk
olvasnivalója, mint a nagy mesemondó egyik
meséje? Jó olvasást, jó mesélést kívánok!

AA  VVÖÖRRÖÖSS  TTEEHHÉÉNN
Volt egyszer egy szegény ember, annak a szegény

embernek felesége, egy fia, s egy vörös tehene. Egyszer
csak meghal a szegény ember felesége, s alig telt el egy
hónap, kettõ, azt mondja a gyermeknek a szomszéd-
asszony:

- Te legényke, mondd meg az édesapádnak, hogy
vegyen el engem feleségül, mert én téged tejbe-vajba
fürösztelek, s hasábfával kenegetlek.

Mondja a gyermek az apjának, hogy mit üzent a
szomszédasszony.

Gondolja magában a szegény ember: én bizony el is
veszem. Õ is szegény, én is, az igaz, egy koldustarisz-
nyából kettõ lesz, de majd csak lesz valahogy.

El is vette feleségül a szomszédasszonyt, de az
olyan mostohán bánt a gyermekkel, hogy mindig ver-
te, s még amellett enni sem igen adott neki. A mosto-
hának volt három leánya, de milyen három leánya! A
legidõsebbnek volt egy szeme, a másodiknak kettõ, a
harmadiknak három. Ezek meg mindig csúfolódtak a
szegény gyermekkel.

Egyszer a legényke elviszi a vörös tehenet éjjelre le-
geltetni, s mikor estefelé elõvette a tarisznyáját, hogy
egyék belõle, hát kenyér helyett egy nagy darab tégla
volt benne!

Megszomorodik a legényke, még a könnye is ki-
csordult. Ahogy ezt látja a vörös tehén, odamegy a le-
génykéhez, s azt mondja neki:

- Ne búsulj, te legényke, hanem mondjad: “Aludjál
el, egy szem”, mert a mostohád utánad küldte az egy-

szemû leányát, hogy lesse meg, mit csinálsz. Azután
csavard ki az egyik szarvamat, abban elég tejet találsz.

Bezzeg, hogy egyszeribe mondta a legényke: “Alud-
jál el, egy szem”, s az egyszemû leány elaludt. Azzal ki-
csavarta a vörös tehén egyik szarvát, s abból a tejet
mind kiitta.

Másnap, amikor hazament, csak elcsudálkozott a
gonosz mostoha, hogy a gyermek nem halt éhen. Este
megint elment legeltetni, s amikor falatozni akart,
megint csak téglát talált a tarisznyában. Odamegy a te-
hén, s azt mondja a megszomorodott legénykének:

- Hallod-e, legényke, most a kétszemû leány leske-
lõdik utánad, hát csak mondjad: “Aludjál el, két
szem”, azután csavarintsd meg az egyik szarvamat, s
annyi tejet igyál, amennyi csak beléd fér.

Úgy is tesz a legényke, azt mondja: “Aludjál el, két
szem”, s a kétszemû leány mindjárt el is alszik, azu-
tán megcsavarintotta a tehén szarvát, s jóllakott tejjel.

Mikor reggel hazament, még jobban elcsudálkozott
a gonosz mostoha, hogy a “macska-béka” gyermek
nem halt meg az éhségtõl. Kérdi a lányát, mit látott,
mit csinált az a gyermek, de a kétszemû leány nem tu-
dott mondani semmit.

Harmadnap a háromszemû leány ment a legényke
után leskelõdni: de a legényke nem tudta, hogy ennek
három szeme van, mert a harmadik a nyakcsigáján
volt. Õ hát, amikor enni akart, csak azt mondotta:
“Aludjál el, két szem.” A két szem el is aludt, de a har-
madik ébren maradt, s a leány jól látta, hogy a legény-
ke a tehén szarvából iszik.

Mindjárt hazafutott, s megmondta az anyjának,
hogy mit látott.

Aj, megmérgelõdik a gonosz mostoha, hogy az õ
eszén így túljártak! Ahogy a legényke hazajött a tehén-
nel, rávette az urát, hogy üttesse meg azt a dög állatot,
mert egy csepp tejet sem ád. Meghallja ezt a legényke,
kifut a pajtába, s nagy sírva elmondja, hogy mit hallott.

- Ne búsulj semmit - mondta a vörös tehén -, csak
kérd meg az apádat, hogy te üthess le engem. Mikor
kezedben lesz a fejsze, üsd fejbe a gonosz mostohát,
azzal szökjél fel a hátamra, s úgy elviszlek, hogy soha
utol nem érnek ez árnyékvilágban.

Úgy is tett a legényke. Az apja megengedte, hogy õ
üthesse meg a tehenet, õ pedig hirtelen fejbe ütötte a
mostohát, a kötelet elvágta, felszökött a tehén hátára,
s azzal, uzsgyi neki, vesd el magad! - úgy elnyargalt ve-
le a vörös tehén, hogy meg sem állott a rézrétig.

Ezen a réten a rézbika volt a gazda. Amint megér-
keztek, a vörös tehén elkezdett legelészni, a legényké-
nek pedig azt mondotta, hogy másszon fel a legmaga-
sabb jegenyefára, s ha jõ a rézbika, kiáltson neki.

Egyszer csak jõ a rézbika, hogy hét singnyire sza-
kadt ki a száján a láng. Lekiált a legényke:

- Jõ a rézbika, vigyázz, vörös tehén!
A vörös tehén behúzódik az árokba, s a rézbika

nem találja meg, de közben felpislant a fára, észreve-
szi a legénykét, s mondja neki:

- No, te vörös tehén fia, János! Mondd meg az
anyádnak, hogy holnap megküzdünk életre-halálra!
Készüljön rá!

Megijedt a legény, mondja a vörös tehénnek, hogy
mit üzent a rézbika.

- Ne félj - vigasztalta a tehén -, csak ma jól ehes-
sem, ihassam, holnap megölöm.

Másnap reggel el is jött a rézbika, bömbölt, hogy a
föld is rengett belé.

- Állj ki, vörös tehén, ha az én rétemre mertél jön-
ni!

Ki is állott a vörös tehén, neki a bikának, s egy ök-
lelésibe úgy megdöfte, hogy egyszeribe vége volt.

- No, fiam, most már menjünk innét - mondta a te-
hén.

A legényke felült a tehén hátára, s másnapra kelve
megérkezett az ezüstrétre. Amint odaértek, elkezdett
legelészni a tehén, a legényke pedig felmászott a leg-
magasabb jegenyefára, s onnan nézte, hogy jõ-e az
ezüstbika, mert ez volt az ezüstrét gazdája.

Hát jött biz az egyszeribe szörnyû bömböléssel, sza-
kadt a láng a szájából vagy tizennégy singre.

Kiáll a vörös tehén, összecsapnak. Küzdenek há-
rom teljes óráig, egyik sem tudja legyõzni a másikat. A
fejük felett kárognak a varjak, s az ezüstbika felkiáltott
nekik:

- Hé, varjak, adjatok egy csepp vizet, mert mindjárt
dögöt adok.

Azt mondja a vörös tehén:
- Hozzatok nekem, hé, mert én kettõt adok!
A varjak a vörös tehénnek hoztak vizet, mindjárt

erõsebb lett, s megölte az ezüstbikát.
Az ezüstrétrõl indultak az aranyrétre. Hét nap s hét

éjjel mind mentek, s akkor értek helybe.
A legényke megint csak felmászott a legmagasabb

jegenyefára, a tehén pedig legelészett a réten. Egyszer-
re csak kiált a legényke.

- Vigyázz, vörös tehén, jõ az aranybika!
Jött is, de úgy, hogy hetven singre szakadt a láng a

szájából. A tehénnek, nem gyûlt volt elég ereje, behú-
zódott egy árokba. Az aranybika bömbölt szörnyûsége-
sen, s felszólalt a jegenyefára:

- Hallod-e, te vörös tehén fia, János! Mondd meg az
anyádnak, hogy holnap jó hajnalban megint eljövök, s
akkor itt találjam, mert én küzdeni akarok vele életre-
halálra!

Másnap jó hajnalban el is jött pontosan az aranybi-
ka, de most a vörös tehén sem bújt el elõle. Össze-
csaptak, türkölõznek, vagy hat óráig küzdölõdnek, de
egyik sem tudta legyõzni a másikat.

Mikor már látták, hogy így semmire sem mennek,
az aranybika keresztülbucskázott a fején, s lett belõle
egy kerék, a vörös tehén nemkülönben, s abból is lett
egy kerék. A két kerék kiment két hegy tetejére, onnét
egyszerre megindultak s összeütköztek, de egyik sem
tudott ártani a másiknak.

Azt mondja most az aranybika:
- No, hallod-e, te vörös tehén, még próbáljunk

egyet. Én leszek kék láng, s te légy vörös láng, s éges-
sük egymást.

Úgy lett, amint az aranybika mondta, égetik, égetik
egymást, de csak nem tudnak egymásnak ártani.

Amíg így kínlódnak, elrepül felettük három varjú.
Felkiált a kék láng:

- Hé, varjak, hozzatok vizet, s öntsétek a vörös láng-
ra, mert dögöt kaptok.

Azt kiáltja a vörös láng:
- A kék lángra öntsétek, mert én három dögöt adok.
A varjak hoznak is vizet, s kioltják a kék lángot.

Most már a vörös tehén egészen szabadon legelészhe-
tett a három réten, János pedig, mikor akkorára csepe-
redett - ott, az aranyrét túlsó felén, ni! lakott egy király,
annak elvette a leányát, s ma is él, ha meg nem halt.

Összeállította:
Veresné  Szkocsek  Mária
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160 évvel ezelõtt, 1849.
október 6-án végezték ki
Pesten Batthyány Lajost, az
elsõ magyar felelõs kormány
volt miniszterelnökét, Ara-
don pedig a magyar szabad-
ságharc 13 honvédtáborno-
kát. 

A szabadságharc leverését
súlyos megtorlás követte: az
osztrák kormány bosszúért
lihegett, s egyben példát
akart statuálni. A leszámolás
már a fegyveres harcok so-
rán elkezdõdött. Haynau, az
új osztrák fõvezér hadjáratá-
nak kezdetén kiáltványban
tudatta, hogy aki a magyar
kormánnyal és a hadsereggel
bármiféle kapcsolatban állt,
büntetésre számíthat. 

Bár a bécsi kabinet au-
gusztus 20-án a közkatonák-
nak amnesztiát adott, ez
nem jelentett büntetlen-
séget: sokakat a császári se-
regbe soroztak be, a maga-
sabb rangú tiszteket, tisztvi-
selõket és képviselõket had-
bíróság elé állították. A ha-
tározat végrehajtásával a
kérlelhetetlenségérõl ismert
Haynaut bízták meg, és az õ
kezébe adták a halálos ítéle-
tek jóváhagyásának jogát is. 

A tárgyalások sorrendjét a
“bûnösség” foka határozta
meg. Elõször Pesten gróf
Batthyány Lajos volt minisz-
terelnök, Aradon pedig a

honvédsereg önálló sereg-
testet vezénylõ fõtisztjeinek
perére került sor. Batthyányt
még 1849 januárjában letar-
tóztatták, és végül az olmützi
törvényszék ítélte - felsõbb
utasításra - kötél általi halál-
ra. Esetében a bíróság a
Bécsben hozott szabályt is
megsértette, hiszen a fele-
lõsségre vonás csak az 1848.
október 3., tehát az Ország-
gyûlés feloszlatása után el-
követett cselekményekre vo-
natkozhatott volna, Batthyá-
ny viszont ekkor már lemon-
dott tisztségérõl. Haynau ok-
tóber 5-én erõsítette meg az
ítéletet. 

Aradon a 13 tábornokot
és egy ezredest szeptember
26-án ítélték halálra mint
felségsértõket és lázadókat.
Ezt Haynau szeptember 30-
án hagyta jóvá, de Gáspár
Andrásnak, Ferenc József
hajdani lovaglómesterének
ítéletét végül börtönre vál-
toztatták. 

A kivégzéseket október 6-
ára, a bécsi forradalom és
Latour halálának évforduló-
jára idõzítették. Batthyány
elõzõ éjjel a hozzá becsem-
pészett tõrrel nyakon szúrta
magát, és bár életét meg-
mentették, nem lehetett fel-
akasztani. A helyi parancs-
nok saját hatáskörben “por-
ra és golyóra” változtatta az

ítéletet, ami miatt késõbb
Haynau idegrohamot ka-
pott. A gróf nem engedte,
hogy bekössék a szemét, és
maga vezényelt tüzet a kato-
náknak. Utolsó szavai ezek
voltak: „Éljen a haza!” 

Aradon ugyancsak októ-
ber 6-án végezték ki a 13
honvédtábornokot: Aulich
Lajost, Damjanich Jánost,
Dessewffy Arisztidot, Kiss
Ernõt, Knézich Károlyt,
Lahner Györgyöt, Lázár Vil-
most, Leininger-Westerburg
Károlyt, Nagysándor Józse-
fet, Poeltenberg Ernõt,
Schweidel Józsefet, Török
Ignácot és Vécsey Károlyt.
(Lázár Vilmos csak ezredes
volt, de a köztudat õt is tá-
bornokként tartja számon.)
Kiss Ernõt, Schweidelt,
Dessewffyt és Lázárt golyó
általi halálra “kegyelmez-
ték”, elõbb õket lõtték agyon
a vár északi sáncában (a ki-
végzõosztagba több elítélt
bécsi forradalmárt is beosz-
tottak). Kiss Ernõ az elsõ lö-
vések után még életben ma-
radt: ekkor maga vezényelt
tüzet a tanácstalan katonák-
nak, de egy katona hozzálé-
pett és fejbelõtte. Ezután a
többi kilencet akasztotta fel
a vártól délre Franz Bott hó-
hér. A holttesteket elretten-
tésül estig még az akasztófán
hagyták, de ezzel éppen az
ellenkezõ hatást érték el,
mert a kivégzés helye valósá-
gos búcsújáró hellyé lett. 

Egy 1851-es osztrák be-
számoló szerint 1848 novem-
bere és 1850 vége között
4628 magyar rebellis ügyét
tárgyalták. Az ellentmondó
statisztikák szerint mintegy
500 halálos ítélet született, s
ebbõl körülbelül 110-et haj-
tottak végre. A bosszúhul-
lám csupán akkor kezdett
mérséklõdni, amikor az eu-
rópai felháborodás miatt az
osztrák kormány 1850 júliu-
sában nyugdíjazta a hatás-
körét túllépõ Haynaut.

Mintegy 1500 embert ítéltek
sokévi börtönre vagy változ-
tatták erre a halálos ítéletet,
a honvédsereg állományá-
nak 25-30 százalékát beso-
rozták a császári és királyi
hadseregbe, s hétéves szol-
gálati idõt kellett eltölteniük
távol a hazától. Valamennyi
állami hivatalnokot igazoló-
bizottság elé idézték, és a
legkisebb terhelõ adat fel-

merülése esetén elbocsátot-
ták. 1851-ben az emigránso-
kat is perbe fogták, majd a
legismertebbeket elítélték és
- távollétükben - felakasztot-
ták, azaz nevüket egy akasz-
tófára szögezték Pesten. 

Október 6-a azóta is a ma-
gyar nemzet gyásznapja (hi-
vatalosan 2001-ben nyilvání-
totta azzá a kormány). A
szabadságharc ugyan elbu-
kott az osztrák és orosz túl-
erõvel szemben, de a nemzet
áldozata nem volt hiábavaló.
A küzdelem társadalmi vív-
mányait: a jobbágyfelszaba-
dítást, a közteherviselést és a
törvény elõtti egyenlõséget
már nem lehetett elvenni tõ-
le. Az a hõsies katonai telje-
sítmény, amelyet a magyar-
ság akkor felmutatott, olyan
rokonszenvet váltott ki Eu-
rópa-, sõt Amerika-szerte,
amely a nemzet reményeit
táplálta, hogy egy kedvezõ
fordulat alkalmával, egyszer
véglegesen kivívhatja a füg-
getlenséget. Vné

160  ÉVVEL  EZELÕTT  TÖRTÉNT
Arad-PPest:  1849.  október  23.

Az aradi 13

Gróf Batthyány Lajos
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2009.  szeptember  11-112-één  rendezte  meg  önkormányzatunk  immár  ti-
zenegyedik  alkalommal  a  Kukorica  Fesztivált.  Ez  alkalommal,  anyagi  és
más  okok  miatt,  egy  nappal  rövidebb  volt  az  elmúlt  évekhez  képest  a  ren-
dezvény,  de  ez  nem  befolyásolta  a  programokat,  hiszen  a  szombati  napon
egyszerre  több  helyszínen  is  zajlottak  az  események,  s  mindenhol  szépszá-
mú  közönség  gyûlt  össze.  Ehhez  az  égiek  is  hozzásegítettek  minket,  hiszen
a  pénteki,  kicsit  hûvösebb,  záporokkal  teli  napot,  szombaton  napsütéses,
kellemes  idõjárás  váltotta  fel.  A  következõ  képsorozattal  a  fesztivál  esemé-
nyeit  elevenítjük  fel:

XI.   KUKORICA  FESZTIVÁL

16 órakor nyitotta meg dr. Horváth Klára polgármester a „Bábolnai Tárlatot”, melyet
ezúttal a Kamaraszínház elõterében rendeztek meg. Ebben az évben tizenhat alkotó
mûveit tekinthették meg a látogatók. A tárlatot megtekintette Johann Höfinger,
testvértelepülésünk, Sieghartskirchen polgármestere is.

18 órától a helyi mûvészeti csoportok vették birtokukba a rendezvénysátor színpa-
dát. Elsõként a Cseperedõk Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. A félórás
mûsorban felléptek a kicsik, középsõk és nagyok is. A közönség vastapssal jutalmaz-
ta produkciójukat.

Amíg Horváth Andrea, a Kukorica Fesztiválok „háziasszonya”, néhány információt
közölt a jelenlévõkkel, majd felkonferálta a  következõ mûsorszámot, közmunkása-
ink berendezték a színpadot, s máris kezdõdött a Ritmus Koncert Fúvószenekar elõ-
adása. Õk, a tõlük megszokott módon, igen jó hangulatú és vérpezsdítõ koncertet
adtak, a közönség nagy örömére.

A néptáncosokat az Idõsek Klubja Vadvirág Együttese követte, akik a tõlük megszo-
kott fiatalos erõvel és lendülettel adták elõ programjukat, melyet erre az alkalomra
készített új mûsorszámokból állítottak össze.

A Cseperedõk mûsorával egyidõben megnyitotta „kapuit” a borsátor, ahol a Bábol-
nai Borbarátok Egyesülete szervezésében, mindenki megkóstolhatta a bábolnai és
környékbeli gazdák borait. 19 órától, szintén a borsátorban, Baranyai István és ze-
nekara szórakoztatta a borozgató vendégeket, akik többször dalra is fakadtak.

17 órától a rendezvénysátorban a Warning Rock Band kezdte a programot. A ’70-es,
’80-as évek slágerei sok érdeklõdõt vonzottak.

Amíg a borsátorban szólt a cigányzene, közben a labdarúgó pályánál kezdetét vette
a Pa-Dö-Dõ Együttes koncertje. A közel két órás mûsor alatt többször is eleredt az
esõ, ennek ellenére a közönség nem menekült el, hanem lelkesen tapsoltak a mû-
vészeknek. Mivel a Pa-Dö-Dõ koncert kicsit hosszabbra sikerült a tervezettnél, így a
tûzijáték is kicsit késõbb kezdõdött. Ám aki megvárta, biztos nem bánta meg, hiszen
többen azt mondták, hogy az elmúlt évek egyik legszebb tûzijátékát látták.
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XI.   KUKORICA  FESZTIVÁL

10 órától indult a kézmûves vásár, ahol sajnos mind a mesterek, mind a látogatók
kevesen voltak

Mint az már megszokott, a Magyar Posta Zrt. idén is kitelepült alkalmi postájával, s
mint minden évben, most is tartogattak meglepetéseket.

A kora délutáni órákban a bábolnai egészségügyi dolgozói egy „csapata” ingyenes ta-
nácsadást és szûrést végzett a borsátorban. Igaz, ahogy elmondták, egyre keveseb-
ben veszik igénybe ezt a lehetõséget, azért õk sem unatkoztak ez idõ alatt.

Ugyancsak 10 órakor nyitották meg az ingyenes játszóparkot, ahol kisebbek és na-
gyobbak is megtalálhatták a nekik megfelelõ játékokat egészen este hat óráig. Volt
itt játszó kamion, ugrálóvár, rodeo bika és trambulin is. A park sikerét mi sem bi-
zonyította jobban, minthogy a zárás elõtti percekben is még sorok álltak a játékok
elõtt.

A pénteki estét a Kukorica Bál zárta a rendezvénysátorban, ahol a Synkron Együttes
zenéjére táncoltak fiatalok és idõsebbek egészen a hajnali órákig.

14.30-tól Darázs Ádám erõmûvész és csapata vette birtokába a katolikus templom
elõtti útszakaszt. Programjuk keretében sok érdekességet láthatott és hallhatott a
közönség. Súlyos tárgyakat, autót emeltek, roncs autót borítottak, kamiont húztak,
sõt néhány vállalkozó szellemû nézõ ki is próbálhatta az erejét.
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15 órakor kistérségünk mûvészeti csoportjai kezdték a programot a rendezvénysá-
torban. Elsõként a komáromi SZEVASZ Vándorszínház mesemûsorral szórakoztat-
ta a kis létszámú, de lelkes közönséget.

Õket az almásfüzitõi Fûzike Bábcsoport követte, akik rendhagyó bábelõadást tartot-
tak, mivel nem paraván mögött játszottak.

Ezután stílusváltás következett. Az Ösztön Együttes Szegedrõl érkezett hozzánk. Rap
elõadásukat eleinte csak szemlélte a többség, ám a vége felé átvette a közönség is az
elõadók hangulatát és lendületét.

Idõközben a rendezvénysátorban már a bábolnai Tiamo Modern Tánccsoport lépett
színpadra. A lányok ismét „elvarázsolták” a közönséget, s tapsra buzdították õket
produkciójukkal.

Miközben a rendezvénysátorban szólt a rap, a napközis udvaron megkezdte
Kyokushinkai Karate bemutatóját a Free Frihter Sportegyesület. A sportág kedvelõi
nagy figyelemmel kísérték a programot, sõt azt követõen még sokáig beszélgettek a
mesterrel.

Madarász Katalin mûsorával egyidõben kezdõdött a Polgármesteri Hivatal mögötti
parkolóban a modell bemutató. Lázár János és csapata idén is elkápráztatta a mo-
dellezés szerelmeseit és a „csak” nézelõdõket is.

Ez idõ alatt, 18 órakor kezdõdött Madarász Katalin elõadása. A mûvésznõ ma-
gyarnótákat, cigánydalokat énekelt a zsúfolásig megtelt borsátorban. Egyesek, el-
mondásuk szerint, külön azért jöttek Bábolnára, hogy Õt láthassák.

Szintén almásfüzitõrõl érkezett a Napraforgó Citerazenekar is, akik nemrég alakul-
tak, viszont produkciójukon ez abszolút nem érzõdött.
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XI.   KUKORICA  FESZTIVÁL

Végül,  de  nem  utolsó  sorban  szeretnénk  megköszönni  mindenkinek  a
munkáját,  akik  a  fesztivál  elõkészítésében,  lebonyolításában  és  utóla-
gos  munkálataiban  segítettek,  hiszen  nélkülük  nem  zajlottak  volna
ilyen  jól  a  programok.  Õk  akik  a  háttérben  mindent  idõben,  a  megfele-
lõ  helyre  visznek,  ott  vannak,  ahol  kell,  tisztán  tartják  a  mosdót  és  a  te-
rületet,  vigyáznak  a  rendre,  megjavítják  a  meghibásodott  szerkezeteket,
és  még  sorolhatnánk.  Mégegyszer  köszönet  Nekik! T.  S.

Térjünk vissza a rendezvénysátorba, ahol idõközben megkezdõdtek a „Kukorica János Vígságok”. A lányok pattogatott kukoricát fûztek cérnára, a fiúk kiskanállal, szemen-
ként hordták a pattogatott kukoricát egyik helyrõl a másikra, természetesen mindezt adott idõre. A felnõttek már nem voltak ennyire vállalkozó szellemûek, de azért az
erõpróba sem maradt el, amikor is egy szem pattogatott kukoricát kellet minél messzebb dobni. Végül a sörivó verseny majdnem kudarcba fulladt, jelentkezõk hiányá-
ban, végül is erre a „versenyszámra” is összegyûlt a megfelelõ számú jelentkezõ.

A következõ egy órában CSOCSESZ a mulattatás nagy mesterének tapsolt a nagyszá-
mú közönség. Vele együtt énekelték az ismert dalokat, sõt sokan táncra is perdül-
tek a színpad elõtt.

A forró hangula-
tú elõadás után
jött a várva várt
tombolasorso-
lás, ahol sok-sok
értékes ajándék
talált gazdára.
Ebben az évben
a fõdíj egy televí-
zió volt. Amíg so-
kan a tombola
számaikat figyel-
ték, addig a bor-
sátorban Bara-
nyai István és
zenekara ezen
az estén is ci-
gányzenével szó-
rakoztatta a ven-
dégeket, egészen
éjfélig.

Végül, a tombolasorsolást követõen, a rendezvénysátorban megkezdõdött a XI. Ku-
korica Fesztivál záró eseménye, a „Kukorica Party”. Az elõzõ estéhez hasonlóan,
most is a Synkron Együttes játszotta a talpalávalót egészen hajnalig
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

2009. OKTÓBER HÓNAPBAN
11-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 28. vasárnap
18-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

- Évközi 29. vasárnap
25-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 30. vasárnap

NOVEMBER
1-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Mindenszentek ünnepe
8-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 32. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546

A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Kedves Gyerekek, Szülõk!
Ez évben is meghirdetésre került a 40. Nemzetközi Gyer-

mekrajz Verseny, melyre a világ minden tájáról várnak pá-
lyamunkákat. Szeretnénk, ha a bábolnai gyerekek is részt
vennének ezen a megmérettetésen. 

Szponzorok:
Biiku Bunka Kyokai (Mûvészetoktatási Alapítvány)

Együttmûködõk:
a Japán Külügyminisztérium, a Japán Oktatási, Kulturális,

Sport, Tudományos és Mûszaki Minisztérium, a Japán Mû-
vészeti Szövetség, a Yomiuri Shimbun, a Japán Mûvészetok-
tatási Alapítvány, a Pentel Co.Ltd.

Díjak:
a következõ díjakat minden ország legkiemelkedõbb raj-

zainak ítélik oda: a Japán Külügyminiszter külön díja, ki-
emelt aranyérem, aranyérem, ezüstérem, bronzérem

Jelentkezési tudnivalók:
1. Minden 15 éves vagy annál fiatalabb gyermek pályázhat
2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhetõ, melynek

mérete körülbelül 54x38 cm. Bármilyen anyag használ-
ható ( festék, zsírkréta, ceruza, stb.).

3. Egy gyermek csak egy rajzzal pályázhat!!

Jelentkezési határidõ és a rajzok beküldési határideje is
egyben: 2009. október 27.

Elbírálás: 2010. január
Eredményhirdetés: 2010. május
Díjátadás: 2010 õszén

Jelentkezési lap és bõvebb felvilágosítás kérhetõ:
Gyermekjóléti Szolgálat Bábolna, Ady u. 17.

Tel.: 34/368-467

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
A Bábolnai Városi Könyvtár- Mûvelõdési és Sportközpont
értesíti Önöket, hogy a helyben igénybe vehetõ szolgáltatá-
saink új lehetõséggel bõvültek.

Nyitvatartási idõben külön számítógépen
használhatják a következõ témájú DVD-ket:

Õseink tudománya (6 db DVD)
A természet csodái ( 20 db DVD)
Világunk titkai ( 20 db DVD)

Gyerekeknek szóló filmek:
Frédi és Béni (4 db DVD)
Shrek I.-II.-III.
Macskarisztokraták

Lexikonok, szótárak, atlaszok:
Mûvészeti lexikon
Zenei lexikon
Világatlasz ‘99
Európa atlasz
Földrajzi és irodalmi témájú DVD-k.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Könyvtárvezetés

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 11. – Vasárnap   11 óra
OKTÓBER 28. – Vasárnap   11 óra
OKTÓBER 25. – Vasárnap   11 óra
NOVEMBER 1. – Vasárnap    11 óra
NOVEMBER   8. – Vasárnap    11 óra
NOVEMBER 15. – Vasárnap    11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;

http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; www.refor-
matus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;

http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 18.  vasárnap 15 óra

Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252

Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;
www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/
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Most, hogy túl vagyunk az idei sikeres Kukori-
ca fesztiválon, s az ehhez kapcsolódó borkósto-
lón is, eszembe jutott a nyári szabadságunk ideje
alatt a szõlõrõl és a borokról kapott sok, sok él-
mény amit Kanadában, British Columbia állam-
ban lévõ, Okanagan borvidéken tapasztalhat-
tunk.

Képzeljünk magunk elé egy hatalmas tórend-
szert, hegyes dombos vidékkel körülvéve mely-
nek területe közel akkora mint a Dunántól. En-
nek a hatalmas területnek a déli, dél-nyugati lej-
tõin, kilencvenkét bortermelõ gazdaság mûkö-
dik. Ezekbõl a borászatokból látogattunk meg egy
párat, s kóstolhattunk 

meg az itt termelt borokból egy pár fajtát. Az
itteni borászatok között van nagy, közepes és ki-
csi, de túlnyomó részük családi alapon mûködõ
gazdaság.

Meglátogattuk Okanagan Falls környékén a
Blue Mountain Vineyard-ot, a Bighorn Ridge
Guest Haus-ét, voltunk Cawstonban az Orofino
nevû borászatban, melynek tulajdonosa John és
Virginia Weber. Találkoztunk Osoyoos mellett ma-
gyar borász családdal. A St. László Borászat hir-
deti a magyarok jelenlétét. A család már 1920.
óta él a borászkodásból. Nagyon finom Rizlinget
és Shardonnay-t kóstoltunk a pincéjükben. Az
idõs asszony és a nálam egy két évvel fiatalabb
fia, nagyon szépen beszél magyarul, mint mond-
ták, otthon csak magyarul beszélnek. Nem hagy-
ták el magyar szokásaikat, sem a magyar nyelvet,
büszkék rá.

A legszebb pincészeteket Kelowna környékén
láthattuk, s talán itt voltak a terület leghíresebb
borászatai is, amik ahogy õk hirdetik: õk a régi
világ ízeit kínálják.

Az itteni pincék gyönyörû környezetben van-
nak, mindenhová betonozott út vezetett, tölgyek
veszik körül, a szõlõteraszok álmosan tekintenek
a völgyre, a tóra. A meglátogatott helyek mind-
egyikén egyformán adtak a vendéglátásra. A ha-

talmas turista forgalmat jól kezelik, s mindenhol
ahol jártunk a jó borokhoz odaillõ ízletes ételeket
kínálnak. Egy hely volt ahol felejthetõ bort kínál-
tak.

A sok és jó pincészet között a Calona Borászat
rendelkezik a legrégebbi borászati múlttal a kör-
nyéken. Az Okanagan-i boripar termékei között
az 1930-as évektõl a népszerû Concord szõlõbõl
készített édes és erõs boroktól az új nemesítésû
fajtákig ma már minden megtalálható.

A területen termelésbe vont szõlõfajták közül
a Ehrenfelser, Gewurztranini, Merlot,
Chardonnay, Rizling, a Pinot Nlanc, Gris, Noir és
az Auxerrois a legelterjedtebb fajták.

A Kelowna környéki borgazdaságok folyamato-
san szervezik a bortúrákat, csoportosat és egyénit
is. Ezek a túrák 20 perctõl , másfél két órások a
borgazdaság nagyságától függõen. Nagyon rugal-
masak a gazdaságok, foglalás nem szükséges. A
bort kóstolni akarók egyszerûen odamennek a
borászati recepcióhoz, s a személyzet a szolgálta-
tást azonnal teljesíti, a nap bármely szakában,
azonos minõségben.

British Columbiában az elsõ borgazdaság ki-
tüntetõ címmel az 1932-ben alapított Calona
Borgazdaság büszkélkedhet.

Nekem legjobban a családi tulajdonban lévõ
borgazdaság a Missian Hill Családi Birtok tetszett,
amely az Okanagan völgy szõlõgazdaságai között
terül el. A felhasznált képek is itt készültek.

A szõlészetek mindegyikére jellemzõ, hogy az
egész területük öntözhetõ, és csöpögtetõ öntözõ-
rendszerrel felszerelt.

Úgy tûnt , hogy nem bíznak semmit a véletlen-
re. Az idegenforgalmat komolyan veszik. Ezen a
borvidéken minden a turizmus szolgálatában áll.

Nagyon sok élménnyel, kellemes tapasztala-
tokkal tértünk haza.

Cseh  László  BBE, elnök

2009. október 17. oldal

A  borkóstolónkról  jutott  eszembe
a  Missian  Hill  borgazdaság

A kukoricáról
néhány gondolat…
Errõl a növényrõl sok minden jut az

ember eszébe. Ez azért van, mert napja-
inkban nemcsak a gazdasági életünk-
nek, de a társadalmi életünknek is egyik
fõszereplõjévé vált. Nem véletlen, hogy
Petõfi Sándornak híres költeményében
a ,,János vitéz’’-ben a fõszereplõ a kuko-
rica nevet viseli, sõt az sem, hogy a köl-
teményébõl írt zenés színmûben magá-
tól a fõszereplõ János vitéztõl hallottuk,
,,hogy, az én nevem, az én nevem Kuko-
rica, Kukorica János’’. Csak megjegyez-
zük, hogy színházainknak ez a darab
évekig sikeres mûsort biztosított és ha
mûsorra tûzik, biztosít ma is.

De most maradjunk a kukorica ter-
melésünk mai helyzeténél. A kukorica
mint növény napjainkban is rendkívül
értékes. Talán nem tévedünk ha azt
mondjuk, hogy legértékesebb takar-
mánynövényünk. A mi éghajlatunk alatt
különösen szépen díszlik, mindezen túl
bõven termõ. Különösen az IKR által
megvalósított és ma is alkalmazott
,,Iparszerû termelési rendszer’’ beveze-
tésével. Ezek alkalmazása az egyébként
is bõven termõ kukorica hozamát to-
vább növelték. Elõfordult, hogy a hektá-
ronként elvetett 1 q kukorica vetõmag a
százszorosát, vagyis 100 mázsa termést
hozott. A kukorica betakarítását is az
iparszerû termelés forradalmasította.
Nem is olyan régen bizony nem így volt.
A mai fiatalok nem is tudják, de az idõ-
sebb emberek még emlékeznek rá, hogy
valamikor nehéz és keserves munka volt
a betakarítás. Kézzel törtük a kukoricát,
sokszor esõben és fagyban is. A felhasz-
nálás elõtti szárítása a nagybirtokon gó-
réban, a mindennapok emberénél a
padláson volt. A morzsolás télen tör-
tént. Ez a mûvelet különösen a családi
házaknál esténként kellemes összejöve-
teleket biztosított a falusi és a pusztai fi-
ataloknak. Talán ez volt az egyetlen kel-
lemes része az akkori betakarításnak.

Ma a kombájn megkíméli az embert a
betakarítással együtt járó kellemetlen-
ségtõl. A földekrõl a szemestermény
emberi kéz érintése nélkül kerül a szárí-
tókba, majd a magtárakba.

A kukorica városunkban témája tár-
sadalmi életünknek is. Most már hagyo-
mány, hogy betakarítás elõtt önkor-
mányzatunk színes és gazdag kultúrmû-
sorral indítja ezt a nagy munkát. Így volt
ez éveken keresztül és – lakosságunk
legnagyobb örömére – így volt ez idén
is, és reméljük, hogy így lesz az elkövet-
kezendõ években is.

Szakács Ferenc
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Õszköszöntõ
az  iskolában

Az alsó tagozatos gyermekeknek minden
évben van szeptemberben egy napjuk, amit
nem a teremben töltenek el, hanem kint a
szabadban. Ez az ÕSZKÖSZÖNTÕ. Az osztá-
lyok csapatokra bomlanak, s így mennek vé-
gig a számukra kijelölt útvonalon. Mi peda-
gógusok állítjuk össze a gondolkodtató és
ügyességi feladatokat, amit közösen kell
megoldaniuk, egy-egy állomáson. Fontos a
csapatmunka és a friss levegõ. Az idén egy
kicsit változtattunk a hagyományokon. Az ar-
borétumot  meseerdõvé varázsoltuk. A gye-
rekek meseszereplõkké váltak ugyanúgy,
ahogyan a pedagógusok is. A csapatok láto-
gatóba mentek Mimóza királykisasszonyhoz,
aki egyedül volt Nefelejcs országban, és na-
gyon várta már a vendégeket. Hozzá az út a
Meseerdõn keresztül vezetett.

Az út során elõször a Süni állította meg
õket, hogy segítsenek neki az õszi gyümöl-
csöket összeszedni, hogy télire elraktároz-
hassa. Majd az Anyóka kérte meg õket, hogy
gyûjtsenek rõzsét a hamuban sült pogácsá-
hoz, mert a szeme sem a régi, meg már le-
hajolni sem igen tud. Ezután a Békakirály
vendégelte meg a csapatokat, miután elég
legyecskét fogtak, mert az õ országában ren-
geteg légy volt. Az Óriás földje következett,
ahol az óriás fitogtatta erejét, és nem enged-
te tovább õket addig, míg le nem gyõzték õt
kötélhúzásban. Õszanyó az Óperetencéros
tenger elmocsarasodott szélén éldegélt. Az õ
kertjén át kellett az út további részét meg-
tenni. Természetesen Õszanyó a mocsárjá-
ráshoz szükséges „ láb alá való”-val segített
átkelni. Majd Lustikával találkozhattak az
Óperetencéros tenger partján, aki elmondta,
hogy Mimóza a  tenger túlsó partján lakik,
de ahhoz át kell kelni egy kötélen. Õ még
nem találkozott vele, de már gondolt rá,
hogy átkel õ is, csak közben elnyomta az
álom. Már majdnem odaértek a gyerekek,
de a híd õrzõje a Manó nem engedte át õket,
amíg három találós kérdésre nem válaszol-
tak. Miután ez sikerült, végre eljutottak Mi-
móza királykisasszonyhoz, akinek az útjuk
során készített nyakláncot adták ajándékba.
Ugyanis a Süni, az Anyó, a Békakirály, az Óri-
ás, az Õszanyó, Lustika és a Manó gyöngyök-
kel jutalmazta a gyerekeket, õk pedig szor-
galmasan fûzték fel, hogy minél hosszabb
nyakláncot adhassanak Mimózának. Termé-
szetesen azért nem volt ilyen egyszerû eljut-
ni a királykisasszonyhoz, mert ahogy a me-
sékben, itt is volt egy Gonosz Manó, aki el
akarta venni tõlük mindenféle csellel a
gyöngyöket, próbálta rossz irányba terelni
õket, egyszóval hátráltatta a vendégsereget.
Még szerencse, hogy volt egy Tündér, aki a
Gonosz Manó nyomában járt, és varázspál-
cájával megpróbálta jóvá varázsolni a Manót.
A gyerekek gyakran hívogatták a Tündért,
amint a Gonosz Manó feltûnt.

A felsorolt szereplõk tanító nénik voltak,
akik be is öltöztek a gyerekek nagy meglepe-
tésére, és nagyon jól játszották szerepeiket. A
sok csillogó szem, a mosolygó vagy éppen
megriadt arcok, a sok csacsogó száj arról
árulkodott, hogy a gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat. Ez volt a célunk! Nekünk pe-
dagógusoknak is felejthetetlen volt ez a szep-
temberi délelõtt.

Bors  Erika



A  kompetencia  alapú  oktatás  bevezetése
iskolánkban

Az iskola-felújítási pályázat során a régi iskolaépület teljes felújításával és akadály-
mentesítésével, valamint az új épületben a multifunkcionális mûvészeti terem kialakí-
tásával a Bábolnai Általános Iskolában a tárgyi feltételek nagymértékben javulnak, az ok-
tatás színtere még esztétikusabbá válik. 

A felújítási munkálatok javában folynak, és máris egy újabb pályázat eredményessé-
gérõl számolhatunk be. A korszerû tanulási környezet szakmai fejlesztések lehetõségé-
vel párosul.

Bábolna Város Önkormányzata által benyújtott TÁMOP 3. 1. 4 „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben” c. pályázat eredményességé-
rõl nyár elején értesültünk.

Ez a pályázat a pedagógusok számára elsõsorban szakmai (tartalmi és módszertani)
megújulást, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások elsajátítását, kompetencia alapú
tanagyagok, taneszközök alkalmazását és eszközfejlesztést tesz lehetõvé.

Az Önkormányzat által elnyert vissza nem térítendõ támogatás összege 21 millió Ft.
A  pályázat  célja:  
- a kompetencia alapú oktatás bevezetése
- a tanulók tanulási készségének és képességének fejlesztése, elsõsorban olvasási és

számolási készségek, valamint digitális készségek fejlesztése
- esélyegyenlõség javítása
- tanulói motiváció fejlesztése és fenntartása
- együttnevelés kultúrája
Mi  a  kompetencia?  
A kompetencia arra való képesség, hogy az élet szituációiban alkalmazni tudjuk tu-

dásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.
Mit jelent a kompetencia alapú oktatás?
- komplex nevelési folyamatok összessége
- egy életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs készségfejlesztés
- minél több tapasztalathoz, élményhez juttatni a gyermekeket
- alkalmazásképes tudás
- a tanulók együttmûködnek, gyakran csapatmunkában dolgoznak
- megtanulnak együtt tevékenykedni 
- megszûnik a hagyományos ülésrend, sokat mozognak, 
- megosztják a munkát, alkalmazkodniuk kell a csoport többi tagjához
- kölcsönösen segítenek egymásnak
- sok eszközt használnak
- élmény a tanulók számára a tanulás
A pedagógusok számára ez a pályázat továbbképzések sokaságát jelenti, így gyakran

elõfordul, hogy a képzésen részt vevõ pedagógust kollégája helyettesíti.
Az új módszerek, tanítási és tanulási technikák bevezetésén túl oktatási tanagyagok

és eszközök fejlesztésére is van lehetõség. Ezek a kompetencia alapú programcsomagok,
melyek tartalmaznak tankönyveket, tanulói és tanári eszközöket, kézikönyveket, mérõ-
értékelõ és digitális eszközöket. Több éven át használhatóak, a pályázatból finanszíroz-
hatók, így a szülõkre különösebb anyagi terhet nem ró a kompetencia alapú oktatás be-
vezetése.

A projekt beindulása során szaktanácsadók, mentorok segítik a pedagógusok mun-
káját.

A kompetencia alapú oktatás az 1. és 5. évfolyamon anyanyelvi és matematikai, a 3.
évfolyamon pedig idegen nyelvi mûveltségterületen kerül bevezetésre. 

A projekt megvalósítása az egész tantestület feladata lesz, de ebben a tanévben aktí-
van, a képzésben hat kolléga vesz részt. Különbözõ mûveltségterületeken kapcsolódnak
be az oktatásba: Vasné Hun Judit (matematika, szövegértés-szövegalkotás), Klincsokné
Sarf Lívia (szövegértés-szövegalkotás), Kassai Éva, Pohlné Szili Erika (matematika), He-
gyi Dóra ( angol nyelv), és Lányi Szilvia (természetismeret). A szakmai vezetõ Veresné
Szkocsek Mária, a projekt megvalósításáért felelõs vezetõ Peresztegi Gáborné. Az Önkor-
mányzat részérõl a projektmenedzser Bogár Veronika.

Programok (projektek) megvalósítására kerül sor a következõ témákban:
„Ember a természetben”
„Ember és társadalom”- „Hétköznapok az Ókorban”
„Õszköszöntõ”
„Egészséges életmód”

Mindez elsõre talán idegennek, szokatlannak tûnik. Elõttünk, pedagógusok elõtt óri-
ási kihívások állnak. 2010. augusztus 31-ig, a projekt befejezéséig teljesítenünk kell egy
olyan feladatot, melyre most fogjuk képezni magunkat.

A nevelõk eddig is próbálkoztak új tanulásszervezési eljárások meghonosításával. Ezt
a tapasztalatot a projektben, módunkban áll tovább bõvíteni, új ismeretekkel, eljárások-
kal gazdagítani. Az új eljárások és változatosabb munkaformák hatására erõsödni fog a
tanulók motiváltsága, aktivitásuk a tanulási folyamatban. Mindezek következtében növe-
kedni fog az iskola eredményessége, elismertsége. Ehhez a munkához kérjük a szülõk
támogatását és toleranciáját. Ha a nehézségek ellenére végigcsináljuk és hiszünk a prog-
ram eredményességében, akkor gyerekek, szülõk, pedagógusok sokat profitálhatnak eb-
bõl a pályázatból.

„Minden kezdetben ott van egy újabb kudarc csírája, de ez nem mentség arra,
hogy el se kezdjük.” (Vergilius)

Peresztegi  Gáborné igazgató
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Egy újabb pályázat…
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „KUL-Túra Él-

mény” c. nyertes pályázattal élményszerû, kulturális program megva-
lósítására kerül sor tavasszal. A támogatás összege 140 000 Ft.

A 2010. február 1. és április 30. között lebonyolítható program so-
rán 20 olyan kiváló tanulónk juthat el Ópusztaszerre, a Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkba, akik a tanév folyamán eredményesen szerepel-
nek tanulmányi versenyeken. Kezdõdjék hát a megmérettetés! Kedves
Diákok! Vegyetek részt minél többen versenyeken, pályázatokon, és
erõsítsétek iskolánk jó hírét!

Peresztegi Gáborné

Ismét eltelt egy év. Olyan közeli-
nek tûnik a tavalyi bemutató napja,
amikor szintén egy iskolaotthonos
osztályba látogattunk.

A mi dolgunk az óvodában ké-
pességek, készségek elõhívása,
spontán, játékos, gyakorlati eszkö-
zökkel, hogy majd a gyerek az isko-
lában képes legyen az ismeretek
befogadására, tanulásra.

Valóban most jött el az ideje,
hogy tanuljanak, a szó valódi értel-
mében, de még most is fontos része
az életüknek a játék.

Amikor a volt óvodásaink meg-
láttak bennünket, szemükkel, ke-
zükkel jeleztek, hogy „örülünk,
hogy itt vagytok.”

Három hete váltunk el, és máris
mennyit változtak, komolyodtak.

A magyar órát Mátyás Anikó ta-
nító néni tartotta. A gyerekek fi-
gyeltek, jelentkeztek, közben hát-
ra-hátra sandítottak : „ látjátok, mi-
lyen ügyesek vagyunk!”

A feladatok egy része az óvodai
életükre emlékeztetett, de már ko-
moly iskolás feladatokat is kaptak,
melyeket ügyesen meg is oldottak.

Nagyon jó érzés volt látni az
óvodásainkat, köszönjük ezt a le-
hetõséget az iskola vezetõjének és
az „Anikó néninek”.

Lukáts Péterné 
óvodapedagógus

Bemutató óra az elsõ osztályban

Tanévnyitó a Zeneiskolában
Tizenötödik tanévét kezdte meg településünk zeneiskolája. A tanév-

nyitót szeptember 7-én tartották a Szabadidõközpontban. Az elkövetke-
zendõ tanévrõl, az iskola sorsáról Bánfi Csaba igazgató úr a következõket
mondta: „Tanszakjaink megmaradtak, úgymint az ütõs-, hegedû-, klari-
nét- és rézfúvós tanszakok. Sajnos két kollégánk elbúcsúzott az iskolánk-
tól, így a zongora tanszak nem indul az idén, valamint a klarinét tansza-
kon egy új tanárnõ, Kónya Judit oktatja a gyerekeket. … Sajnos azt vesz-
szük észre, hogy évrõl – évre kevesebb gyermek tanul hangszeren, s ez
oda vezethet, hogy elveszíthetünk tanárokat, mivel csak óraadóként tud-
juk õket foglalkoztatni. Az ideális az lenne, ha tanszakonként 10-12 ta-
nuló lenne, ezzel szemben most sokkal kevesebb van.” Mint megtudtuk
a csoportos tanszakok a kis- és a nagy fúvószenekar, a színjátszó tanszak
– amely most nagyon népszerû lett – megfelelõ létszámúak. A modern-
táncosoknál a kicsik és a nagyok szintén elérik a mûködéshez szükséges
létszámot, viszont a középsõ csoportjukban gondok vannak, remélhetõleg
ez  is  megoldódik.  Mind  hangszeres  oktatásra,  mind  a  csoportos  tan-
szakokra szeptember 15-ig még lehetett jelentkezni. „Most úgy néz ki,
hogy a tanuló létszámunk 70 fõ körül lesz, - mondta az igazgató úr – ami
elég kevés. Sajnos nem is várható, hogy igazán nagy felfutása lesz ennek.”
Ezután a zenérõl, annak mûvelésérõl kérdeztük Bánfi Csabát: „Én azt
gondolom, hogy aki a zenét, a mûvészetek gyakorlását kipróbálta, min-
denképpen lelkileg egy kicsit más lesz. Sok olyan dolgot tapasztal, amit a
zenetanuláson kívül nem tudna megtapasztalni, sok olyan élmény éri,
amit szavakkal nem lehet elmondani. Ezt adja a zene. Azt tapasztalom,
hogy aki nálunk zeneiskolás, az máshogy áll hozzá a tanuláshoz, bizo-
nyos tantárgyak jobban mennek neki. A zene egy olyan komplex dolog,
amit gyakorolni kell, és akkor fejti ki igazán a hatását. Akit ez megérint,
egy nagyon nagy szerelem egy életen keresztül, egy csodálatos idõtöltés.
Lássuk be, hogy ezt most kell fiatal korban megalapozni, mert nagyon rit-
ka az az ember, aki felnõtt korban tanul meg valamilyen hangszeren ját-
szani. Éppen ezért, ha valakiben van egy kis olyan vágy, hogy ki szeretné
ezt próbálni, az jöjjön, nem fog csalódni. Nem adják ingyen, mert nyil-
ván ehhez szorgalom is kell, de a befektetett munka és az ezért járó juta-
lom, az öröm, azt hiszem, ez maximálisan megéri.” T. S.
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I.  Felvidéki  Drámapedagógiai
Szakmai  Nap  Gímesen

„Módszer? Önálló tantárgy? Technika? Szem-
lélet? Indikátor? Tanulást segítõ eszköz? Nincs új
a nap alatt. A ma oly sokak által kedvelt és mû-
velt drámapedagógia lényege-gyökere már egy
1654-ben megfogalmazott alapmûben
(Coménius: Schola Ludus) is megtalálható:

„Az ifjúság tanuljon különféle dolgokat figyel-
ni: sok kérdésre rögtönözve megfelelni, mozdu-
latait illendõen alakítani, arcával kezével, egész
testével természetes módon viselkedni, hangját

módosítani és elváltoztatni, egyszóval bármely
szerepet illõen eljátszani, és tanulja meg mind-
ezekben a szabad emberhez méltó magatartást,
leküzdve a paraszti elfogódottságot. Az iskola
valódi célja szerint nem lehet más, mint az em-
berség mûhelye s az élet elõjátéka, s itt minden-
nel foglalkozni kell, ami az embert emberré te-
szi.” – e sorokkal ajánlotta felvidéki kollégái fi-
gyelmébe a drámapedagógia módszerét Török
László Dafti drámatanár, drámapedagógiai okta-
tó és mentor a 2009. áprilisában, a gímesi alap-
iskolával közösen szervezett, egésznapos tréning
meghívójában. 

A képzésen az iskola tanárai mellett részt vet-
tek amatõr színjátszók és egy pozsonyi színinö-
vendék is, ennek ellenére a program családias
hangulatú maradt. A pedagógusok szívesen em-
lékeznek vissza e napra, és azóta is használják az
ott tanultakat az oktatásban, legyen szó bármi-
lyen tantárgyról. Amennyiben erre lehetõség lesz,
jövõre folytatjuk a kezdeményezést, a képzést, hi-
szen a visszajelzések alapján komoly igény mu-
tatkozik rá.

Látogatás  és  díjkiosztás
Gímesen

2009-ben a gímesi iskola fennállásának 50.
évfordulóját is ünnepelte, így még különlegesebb
alkalommá vált a Magyar Tagozat 2009. június
27-én tartott évzáró ünnepsége, melyre meghí-
vást kaptunk. Maga Judit igazgatónõ beszámolt a
Magyar Tagozat tanulmányi eredményeirõl: a já-
rásban a magyar tagozat az oktatás élvonalába
tartozik, sõt az országos szlovák anyanyelvi ver-
senyt is egy gímesi nyolcadikos magyar lány nyer-
te meg. 

Az ünnepség keretén belül magyarul és szlo-
vákul köszöntöttem a megjelenteket és a szlovák
igazgatónõt, majd Dr. Faragó István elnök átadta
a Bábolnai Szervezet jubileumi könyvajándékait
a diákoknak és a pedagógusoknak. 

E jeles évforduló alkalmából alapítottuk meg
az „Év Diákja” Díjat, melyet a helyi tantestület
döntése alapján szeretnénk minden évben átad-
ni a legkiemelkedõbb emberi és tanulmányi ér-
tékeket felmutató végzõs diáknak. Az idén négy
tanulónak adhattuk át az oklevelet és a díj nevé-
vel gravírozott ezüstmedált.

Az ünnepséget követõen vendéglátásra is hiva-
talos volt küldöttségünk, ahol beszélgethettünk is
a szülõkkel és a pedagógusokkal. Mindig össze-
szoruló szívvel és aggodalommal, de sok szeretet-
tel feltöltve jövünk haza errõl a peremvidékké
vált, szép zoboraljai tájról, ahol a maroknyi,
tömbben élõ magyar közösség mindent megtesz
azért, hogy hagyományaik, nyelvük megmarad-
jon a következõ nemzedéknek.

Faragóné  dr.  Novadovszky  Nóra
ügyvivõ, Zoboraljai referens

Kárpátaljai  diákok  nyaralása
Bábolnán

A Rákóczi Szövetség elsõdleges feladata a hatá-
ron túli, elsõsorban felvidéki és kárpátaljai ma-
gyarsággal való kapcsolatok ápolása, amely a
2004. december 5-i szégyenletes népszavazási
eredmény után új értelmet nyer és minden jó ér-
zésû embert cselekvésre sarkall.  A Rákóczi Szö-
vetség Bábolnai Szervezete idén júliusban elsõ
alkalommal hívott meg egy hetes látogatásra 11
diákot a kárpátaljai Gyertyánligetrõl és
Nagybocskóról. A látogatást Butsy Lajos atya se-
gítségével szerveztük meg, aki öt éves „misszio-
náriusi” feladatát végzi három kárpátaljai telepü-
lésen, Aknaszlatinán, Nagybocskón és Gyertyánli-
geten. 

A 10-17 év közötti kilenc kislány és két fiú már
vegyes házasságban született, magyar nyelvisme-
retük sajnos már nem tökéletes, ezért is fontos,
hogy megismerjék az anyaországot és gyakorol-
ják anyanyelvüket, erõsítsük az összetartozás ér-
zését.  

A gyerekek családoknál laktak, de nap közben
többnyire közös programot szerveztünk részük-
re. Elsõ nap Bábolna nevezetességeivel ismer-
kedtek, jártak a múzeumban, ménesudvarban,
arborétumban, és természetesen, akinek kedve
szottyant, felpattanhatott egy igazi bábolnai ló há-
tára is. Délután Gyõrbe kirándultunk, ahol sétát
tettünk a belvárosban és rövid látogatást tettünk
az állatkertben. 

Legtöbb gyerek a második napi programra
emlékszik legszívesebben, hiszen akkor lubickol-
hattak a magyar tengerben, a Balatonban. A für-
dést azonban megelõzte egy kis kultúrprogram, a
Tihanyi Apátságban tett látogatás.

Balatonról hazafelé útba ejtettük a híres
Kerteskõi Ménest, ahol barátaink kitûnõ gulyás-
levessel és palacsintával vártak bennünket. 

Ezután fárasztó nap következett, Esztergom,
Visegrád és Budapest volt az úticél. A 30 fokos
hõség sem tartotta vissza a társaság tagjait attól,
hogy felmásszanak az esztergomi Bazilika kupo-
lájába, és még Szlovákiában is jártunk, hiszen át-
sétáltunk a Mária-Valéria hídon és a túlpartról is
megcsodáltuk a Bazilika impozáns épületegyüt-
tesét. Ezután megrohamoztuk a visegrádi várat,
majd Budapesten rövid autóbuszos városnézés
után sétáltunk a Halászbástyán. 

Pénteken Nagyigmándon a Concó partján pi-
henhették ki az elõzõ napok fáradalmait kis ven-
dégeink, ahol fürdéssel, játékkal, fõzéssel töltöt-
ték a napot. 

Utolsó nap Kisbéren jártunk a Magyarok Szö-
vetsége családi napján, ahol a jurtaépítés rejtel-
meitõl kezdve a néptáncon, lovasíjászaton át a

gyöngyfûzésig számos ismerettel gazdagodhattak
a gyerekek. A búcsúesten foci, íjászkodás és tá-
bortûz melletti szalonnasütés volt a program.

Búcsúzáskor a gyerekek és a vendéglátók kö-
zül is elérzékenyültünk néhányan, ami azt mu-
tatja, hogy nem csak a gyerekek szereztek élmé-
nyeket, de mi is új érzésekkel és ismeretekkel
gazdagodtunk. 

A programot Komárom-Esztergom Megye Ön-
kormányzata és tagjaink támogatták anyagilag és
önkéntes munkával.

Rombauerné  Lovas  Tünde
Kárpátaljai referens

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BÁBOLNAI SZERVEZETE 
2009. ELSÕ FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL
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SZEBBÉ AKARJA VARÁZSOLNI
OTTHONÁT?

Egyedi konyhabútorok, gardróbok,
szobabútorok és kiegészítõk gyártása!!!

Ingyenes felmérés, fényképes
referencia munkák!

Gyors kivitelezés
reális áron!

IDÕPONTEGYEZTETÉS: 06-20-213-8042
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Az oroszlányi mérkõzést köve-
tõen Ollé István edzõ – annak el-
lenére, hogy vereséget szenved-
tek – bizakodó volt együttesét il-
letõen, hiszen úgy látta, kezd csa-
pattá érni a gárda. Szeptember 6-
án aztán Környére látogattak,
ahol katasztrofális vereségbe fu-
tottak bele. Idegenben kikapni
még valahogy elmegy, de 7 : 0-ra?
Ezt a súlyos vereséget senki nem
tudta megmagyarázni. Mindenki
értetlenül állt a mérkõzést köve-
tõen, és nem értette a fiaskót.
Olyan játékosok követtek el soro-
zatos, végzetes hibákat, akik ilyet
még nem produkáltak. Környe
SE – Bábolna SE 7 : 0 (ifi 5 : 3).

Hazai pályán szeptember 13-
án labdarúgóink a Naszály együt-
tesét fogadták. A gyõzelemre
mind a szurkolók, mind pedig a
játékosok ki voltak éhezve. A csa-
pat játékosállománya is bõvült,
hiszen játszott Horváth Miklós is,
és visszatért Frank Attila, aki rög-
tön góllal örvendeztette meg a
nézõket. Helyenként tetszetõs,
korszerû játékkal már szinte biz-
tos volt a gyõzelem, amikor vé-
delmünk összehozott két gólt. A

végjátékban azonban magabizto-
sabbak voltak játékosaink, így
nem volt kétséges a gyõzelem.
Bábolna SE – Naszály SE 3 : 2 (ifi
0 : 4).

Újabb idegenbeli meccs, ezút-
tal Nyergesújfalun a Zoltek ellen.
Érdekesen alakult a találkozó, hi-
szen már az ötödik percben kiállí-
tották az ellenfél kapusát, mely-
nek következtében tizenegyeshez
jutottunk. Ezt sikerült kihagyni,
majd pár perc múlva gólt szerez-
tünk. Hamarosan megsérült az el-
lenfél tartalék kapusa is, akinek
helyére mezõnyjátékos volt kény-
telen beállni. Ettõl kezdve sok-
sok gólt kellett volna rúgnunk, de
ez nem sikerült. Tõlünk is kiállí-
tott a játékvezetõ egy játékost, de
csupán még egy gólra voltak ké-
pesek csatáraink. Ollé István
edzõ a gyõzelem ellenére sem
volt elégedett, szerinte legalább
tíz gólt kellett volna szereznünk.
Zoltek SE – Bábolna SE 0 : 2 (ifi
0 : 1)-

Szeptember 27-én együttesünk
hazai pályán mérkõzött az Esz-
tergom csapatával. Annak ellené-
re, hogy az ellenfél jó csapat híré-

ben áll, titkon mindenki gyõze-
lemben reménykedett. Az elsõ
félidõben nem is játszottunk rosz-
szul, nekünk voltak helyzeteink,
jól is védekeztünk. Sajnos helyze-
teinkbõl gól nem született, így hi-
ába játszottunk mezõnyfölény-
ben, elfáradtunk. Egy húsz perces
hullámvölgy felébresztette az el-
lenfelet, és kezdték kipuhatolni
hibáinkat. A második félidõben
egy-egy ártatlannak tûnõ helyzet-
bõl kaptunk két gólt, viszont csa-
patunkban már nem volt annyi
erõ, hogy újítani tudjon. Bábolna
SE – Esztergom SC 0 : 2 (ifi 0 : 1).

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
- váltakozó eredményesség

Az NB II. középcsoportjában játszó BSE tekései
nehéz ellenfelekkel kezdték a bajnokságot. 

Az elsõ fordulóban a tavalyi harmadik helyezett
Köfém SC otthonába látogattak Székesfehérvárra.
Végig szoros mérkõzésen – melynek elsõ felében
még a mieink vezettek – minimális, mindössze 26
fa különbséggel szenvedtek vereséget. Körmendi
Imre, a csapat ifjúsági játékosa felépült hosszú sé-
rülésébõl, és ismét bevethetõ, bár ezúttal még sze-
zon eleji formát nyújtott.

KKööfféémm  SSCC  ––  BBáábboollnnaa  SSEE  55,,55  ::  22,,55  ((33111111  ::  33008855))
A BSE játékosai: Barányi Ferenc (528 fa, 1 pont),

Körmendi Zoltán (525 fa, 0.5 pont), Torma József
(493 fa), Mogyorósi Balázs (520 fa, 1 pont), Kör-
mendi Imre (503 fa), Balom Sándor (516 fa).

Második mérkõzésükön tekéseink a Sárisáp
együttesét fogadták hazai pályán. Az elmúlt szezon-
ban negyedik helyezett ellenfél igazán kitûnõ for-
mában találta játékosainkat. Tekéseink azon felül,
hogy megnyerték a meccset, még a pályacsúcsot is
megdöntötték. A csapat vezetõi külön kiemelték
Barányi Ferenc teljesítményét, aki már második
idei mérkõzésén dobott jóval ötszáz feletti fát. De
természetesen a csapat összteljesítménye volt iga-
zán kiemelkedõ, mellyel rengeteg önbizalmat ön-
töttek egymásba.

BBáábboollnnaa  SSEE  ––  SSáárriissááppii  BBáánnyyáásszz  SSEE  66  ::  22  ((33005511  ::
33002299))

A BSE játékosai: Barányi Ferenc (534 fa, 1 pont),
Körmendi Imre (492 fa), Körmendi Zoltán (505 fa,
1 pont), Torma József  (502 fa, 1 pont), Skuba Zol-
tán (514 fa, 1 pont), Balom Sándor (504 fa).

A sorban Dunaújváros következett, akiktõl egy
éve újoncként, kevés tapasztalattal megsemmisítõ
vereséget szenvedett együttesünk. Ezúttal testileg-
lelkileg felvértezve utaztak legényeink a Duna parti
városba. Az ellenfél két éve még az NB I-ben szere-
pelt, és nem titkolt vágyuk, hogy újból visszakerül-
jenek a felsõbb osztályba. De a BSE igazi ellenfélnek
bizonyult. Remek csapatjátékkal, kitûnõ egyéni tel-
jesítményekkel mégis vereséget szenvedtünk, bár
ismét minimális különbséggel, mindössze 50 fa
hátránnyal. Ez tekében elenyészõ differencia, a vég-
elszámolásnál mégis számít.

DDuunnaaúújjvváárroossii  AACC  -  BBáábboollnnaa  SSEE  55  ::  33  ((22992244  ::
22887744))

A BSE játékosai: Körmendi Imre (435 fa),
Barányi Ferenc (496 fa, 1 pont), Torma József (484
fa), Mogyorósi Balázs (467fa), Körmendi Zoltán
(486 fa, 1 pont), Balom Sándor (506 fa, 1 pont).

A negyedik fordulóban Csór csapata látogatott
Bábolnára. A tavalyi ezüstérmes akkor két ízben is

nyert együttesünk ellen, és nyilván most is gyõzni
jöttek. De játékosaink ezúttal rácáfoltak a papírfor-
mára. Már az elsõ kör után 123 fával vezettek, és ezt
a meccs végéig még növelni is tudták. Ráadásul is-
mét pályacsúcsot döntöttek, ezúttal két fával túl-
szárnyalva a két héttel korábbit. Ezzel a BSE teke-
csapata már az ötödik helyre küzdötte fel magát a
bajnoki táblázaton.

BBáábboollnnaa  SSEE  ––  CCssóórr  TT-TT  FFCC  77  ::  11  ((33005533  ::  22990000))
A BSE játékosai: Torma József (527 fa, 1 pont),

Körmendi Zoltán (529 fa, 1 pont), Barányi Ferenc
(480 fa), Körmendi Imre (497 fa, 1 pont), Skuba
Zoltán (513 fa, 1 pont), Balom Sándor (507 fa, 1
pont).

Teke - négy forduló, két pályacsúcs

Jubileumi „mini B-B” 
A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton 3. napi – Gyõr-Tata távjához -

kapcsolódva október 21-én, kedden immár tizedik alkalommal rendezik meg
a „Mini B-B”-t (Bõny-Bábolna egyéni és váltó futóversenyt), melynek célja: a
Bécs-Budapest Szupermaraton betétszámaként a futás, azon keresztül az atlé-
tika népszerûsítése. 

A rajtra 10 órakor kerül sor a bõnyi faluközpontban, 8800 méter megtéte-
le után a célszalagot a bábolnai faluközpontban szakíthatják át a résztvevõk. Az
eredményhirdetésre kb. 12 órakor Bõnyben kerül sor.

A szervezõk (Dr. Muraközi László polgármester 20/9-463-728, Balogh
Zsolt, iskolaigazgató 96/547-018) mindenkit szeretettel várnak, akár mozogni,
akár csak szurkolni, nézelõdni. 

20.  Bécs-PPozsony-BBudapest
Szupermaraton  október  19.  és  23.

között
(Bábolnán  október  21-één  11  órától)



Szeptember 4 és 6. között a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. és a Magyar Lovas Szövetség
Távlovagló Szakága szervezésében Bábolna adott
otthont az 5. Junior Távlovas Világbajnokságnak.
A helyszín kiválasztása nem volt véletlen, hiszen
Bábolna 2004 óta ad otthont rangos nemzetközi
távlovagló versenyeknek. Mivel a rendezés szín-
vonala évrõl-évre javult, a részvevõk száma is nö-
vekedett, így nem volt meglepõ, hogy az idei lebo-
nyolítást a magyarok nyerték. A történelmi kör-
nyezet és Bábolna zöldövezeti adottságai is von-
zóvá tették mind a résztvevõk, mind pedig a szer-
vezõk számára a helyszínt. 

A mostani VB megrendezésével óriási lehetõ-
séget kapott mind a magyar lovassport, mind a
magyar lótenyésztés, és nem utolsósorban távlo-
vas juniorjaink. A szervezõk a péntek esti vihar
ellenére biztonságos és látványos pályát alakítot-
tak ki. A versenypálya három körbõl állt: egy 35
km-esbõl és két 25 km-esbõl. Mivel a verseny
maraton jellegû, ezért több települést is érintet-
tek. (Bábolna, Bana, Tárkány, Ölbõ). 

A verseny központjában egy „falut” építettek,
amely magában foglalta a lovak istállózását, pihe-
nõhelyét, a start és a cél területeit, kemping he-
lyeket alakítottak ki, parkolókat a személygépko-
csik és lószállítók részére. A verseny útvonalát je-
lentõs rendõri és polgárõri készültség biztosítot-
ta.

A látványos megnyitó ünnepségen 26 ország
93 lovasa vonult fel a lovaspályán. Ekkor még
senki nem gondolta volna, hogy a magyar váloga-
tott így berobban a világ élvonalába. 

A hat magyar induló közül a legjobban Fekete
Patrícia teljesített, õ hatodikként ért célba a 120
kilométeres távlovaglás után. Metaxa OBajan
Aladdin nevû lovával 5 óra 32 perc 20 másodperc
alatt teljesítette a távot, 21.304 km/h-s átlagse-
bességgel. A magyar csapat (5 lány és egy fiú) a
harmadik helyen végzett. Nyolc magyar junior lo-
vas minõsítette magát a VB-re, közülük hat ver-
senyzõ: Fekete Patrícia, Kovács Vanda, Horányi
Eszter, Marcsó Zsófia, Matyi Bianka, Novakovics
Dávid állhattak a rajthoz. A hat lovast Fekete Ró-

bert szövetségi kapitány az augusztusi edzõtábor
után hirdette ki. 

A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok nyitónap-
jának délutánján Gráf József Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési miniszter fogadta a kimagasló si-
kert elért Magyar Junior Távlovas Válogatott tagja-
it és vezetõit. A fogadáson elsõként Lázár Zoltán
fogathajtó világbajnok köszöntötte a résztvevõket,
majd díjak, elismerések átadására került sor. Az
esemény végén a résztvevõk tortával ünnepelték
a sikeres csapatot.

A  VILÁGBAJNOKSÁG  VÉGEREDMÉNYE:
Egyéni: 1. Huszein Ali el-Marui (Egyesült Arab

Emírségek) 5:15:10 ó 2. Abdullah bin Fajszal
Quasi (Egyesült Arab Emírségek) 5:15:12 ó 3.
Laetitia Goncalves (francia) 5:20.01 ó ...6. Feke-
te Patrícia 5:32:20 ó.

Csapat: 1. Franciaország 16:20:05 ó 2. Egye-
sült Arab Emírségek 16:40:33 ó 3. MAGYAROR-
SZÁG (Fekete Patrícia, Horányi Eszter, Kovács
Vanda, Matyi Bianka) 17:34:19 ó.

2009. október 23. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu
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Szenzációs magyar siker a Junior Távlovas Világbajnokságon

- a magyar válogatott sporttörténelmet írt
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Kitörésre készül megyei el-
sõ osztályú nõi kézilabda csa-
patunk. Szabó Ferenc edzõ a
lányokkal egyetértésben me-
rész, de reális célt tûzött ki
maguk elé: szeretnék meg-
nyerni a bajnokságot. 

Ha belegondolunk, minden
sportoló számára a gyõzelem
az elsõrendû cél, mielõtt el-
lenfelével belevág a küzde-
lembe. Egy bajnokság meg-
nyerése azonban hosszú folya-
mat végterméke, és ismerve a
megyei kézilabdázásban ural-
kodó körülményeket, nem
lesz könnyû feladat. Az emlí-
tett nehézségeket ráadásul
nem is az ellenfelek okozzák,
hanem olyan körülmények,
melyek nem rajtunk múlnak. 

A cikk elsõ mondatában ki-
törést említettem, nem vélet-
lenül. Szabó Ferenc edzõ la-
punk számára elmondta, hogy
eredeti tervük szerint szeret-
ték volna elhagyni a Komá-
rom-Esztergom megyei baj-
nokságot, és Gyõr-Moson-
Sopron megyében folytatni a
szereplést. Az okok összetet-
tek. Elõször is a kevés csapat
miatt rendkívül egyhangúvá

vált a bajnokság megyénkben.
Mindössze hat együttes vesz
részt a küzdelmekben. A játék
színvonala sem emelkedett az
évek során, így aki a sportág-
ból többet szeretne tanulni, az
rendszerint elhagyja egyesüle-
tét. Ezenkívül az alacsony
színvonalú játékvezetés miatt
gyakran fontos mérkõzéseket
veszítünk, ezért gondoltak a
megyeváltásra. Sajnos a szö-
vetségben ezt nem engedték
meg, így a kitörési kísérlet
maradt az egyetlen megoldás. 

Ez nem lesz könnyû, bár lá-
nyaink megtették az elsõ lépé-
seket az úton felfelé. A baj-

nokság nyitómérkõzésén a
Tarján együttesét fogadták. A
nagyon fiatal játékosokból ál-
ló ellenfél nem képezett ko-
moly játékerõt, így a meccs
vége inkább a gólarányról
szólt. Bábolna SE – Tarján
43:4.

Második mérkõzésükön ké-
zilabdásaink Ácsra látogattak.
Régi, jól ismert ellenfél, akik
talán még sosem gyõzték le
együttesünket. Ennek ellené-
re mindig komoly felkészülést
igényel az ellenük való küzde-
lem, ami szó szerint küzde-
lem, mégpedig ádáz. Megle-

hetõsen kemény, már-már
durva játékstílust képviselnek,
és ezúttal sem hazudtolták
meg önmagukat. Csapatunk
azonban állta a sarat, és ide-
genben is megszerezte gyõzel-
mét. Ács – Bábolna SE 20:27.

A bajnokság kezdetére úgy
tûnik, szépen összeállt a BSE
kézilabdacsapata. Mind lét-
számban, mind pedig játéktu-
dásban megfelelõ az együttes,
akár a legfényesebb érem
megszerzésére is. Tizenhat já-
tékos áll Szabó Ferenc edzõ
rendelkezésére, akik most
már olyan szintre fejlesztették
készségeiket, hogy a különbö-
zõ posztokon egymás helyet-
tesítésére is képesek. Új játé-
kosnak számít a fiatal Karvaly
Diána, õ balszélsõ poszton
szerepel. Nagyigmándról –
pontosabban Komáromból -
igazolták Maráz Brigittát, aki
kitûnõ lövõ játékos, jól beil-
leszkedett a csapatba. Patzák
Diána is felépült hosszan tar-
tó sérülésébõl, és mindkét ed-
digi mérkõzésén kiválóan sze-
repelt, hozza régi formáját. 
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A bábolnai és hidaskürti öregfiúk
labdarúgócsapata között sok-sok év-
vel ezelõtt jött létre tartós, baráti
kapcsolat. A két település idõsebb
focistái évenként találkoznak egy-
mással hol Hidaskürtön, hol pedig
Bábolnán. 

Ezúttal a Kukorica Fesztiválra
hívták meg testvértelepülésünk fo-
cistáit, hogy összemérjék erejüket,
tudásukat ebben a sportágban, és
nem utolsó sorban a meccset köve-
tõen jól érezzék magukat a rendez-
vénysátorban. 

A pályán barátságos mérkõzést
meghazudtoló, komoly küzdelem
folyt, és bár nem az eredmény volt a

fontos, mégis mindenki presztízs
csatának tekintette a találkozót.
Azért mindkét fél ügyelt arra, hogy
ne okozzon sérülést a másiknak.
Ezúttal a bábolnaiak örülhettek az
eredménynek, hiszen õk nyertek,

de a meccs után mindenkinek jóle-
sett az üdítõ, a sör, vagy a fröccs. A
Kukorica Fesztivál szombat esti
programjait együtt élvezhették
mindkét csapat játékosai, családtag-
jai.

Hidaskürti focisták Bábolnán

KÉZILABDA - merész, de reális cél: a bajnokság megnyerése


