Fotó: Nagy Péter

28. évfolyam 1. szám

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja
www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal

2017. január

BÁBOLNAI FÓRUM

B OLDOG

Véget értek az ünnepek, és
véget ért a 2016-os esztendő is. Mozgalmas és eredményes 365 napot hagyunk magunk mögött, mely Bábolna
számára a tervezésről, előkészítésről szólt. Arról, hogy évek
óta dédelgetett álmunk, a fürdő
és szabadidőpark végre valóra

ÚJ ÉVET ,

válhasson. Sok munka – és sokak munkája tette sikeressé ezt
az évet, de számos teendő vár
még ránk az előttünk álló esztendőben is.
A felkészülés időszaka lezárult, 2017 pedig már a megvalósítás éve lesz, hiszen megtörténik az első kapavágás – és ezzel az építkezés időszaka következik. Kívánom hát, hogy újult
erővel vágjunk bele az előttünk
álló új évbe! Feladatunk bőven lesz, melyeket nem kérdés,
hogy csak közösen, összefogva tudunk elvégezni. Közösen,
hiszen így működnek, csak így
működhetnek a kisebb és nagyobb közösségek.
Ahhoz, hogy örömökben
megélt és sikeres esztendő elé
nézhessünk, magunknak is tennünk kell, ez nem kérdés. Legyen szó akár egy országról,

K ARÁCSONYI

Városunk régi kedves hagyománya az adventi időszak csúcspontjaként megrendezésre kerülő karácsonyi vásár, melyre idén december 16-án került sor a Szabadidőközpontban.

Az ünnepre hangolódó népes vevősereg a legkülönfélébb és legváltozatosabb, saját kezűleg készített kincsek közül válogathatott. Többek között karácsonyfadíszek, ékszerek, apró csecsebecsék, kovácsoltvas gyertya- és bortartók, festmények, papírdíszek, illetve horgolt állatfigurák
sokasága lepte el a felállított asztalokat, melyek közül mindenki megtalálta a legmegfelelőbb karácsonyfa alá
valót. Városunk számos intézménye
részt vállalt a kézműves termékek elkészítésében és értékesítésében, de
a helyi profi, illetve amatőr művészek
portékáit is megvásárolhatták az érdeklődők. Nagy sikert arattak az álta2
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városról, vagy akár egy családról, a működésük alapját az
együttműködés, összefogás és
a kitartás jelenti, mely sikerességüket is nagyban meghatározza.
Kívánom hát, hogy ezek az értékek kísérjék mindennapjainkat, és kívánom, hogy a türelem, biztatás és kitartás jelentsék azt az alapot, ami sikeressé teheti a következő esztendőt
mindannyiunk számára.
Ennek jegyében kívánok mindenkinek eredményekben és
egészségben gazdag új évet,
boldogságot és boldogulást.
Kívánom, hogy minden álmunk
teljesüljön, és váltsuk valóra terveinket 2017-ben is!
dr. Horváth Klára
polgármester

VÁSÁRBAN

lános iskolások házi mézeskalács figurái, melyek a gyermekek ügyességét dicsérik, és melyek megvásárlásával az intézményt támogathatták.

A karácsonyi vásár nagy sikerrel zárult, ismét bebizonyosodott, hogy városunkban sok ügyes, alkotókedvű, a
kézművességben jártas személy él.
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Ö NKORMÁNYZATI
Az év utolsó, munkaterv szerinti
ülésére december 15-én került sor, a
tanácskozást a szokásos napirendi
pontokkal indították. A két ülés között
történt események beszámolói, a lejárt
határidejű határozatok és a bizottságok által bírált, de napirendet nem érintő ügyek, döntések kerültek előtérbe.
A bizottságok az utóbbi időszakban
karácsonyi támogatásokat, segélykérelmeket és Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatokat bíráltak el, tüzelőt és
élelmiszersegélyeket osztottak.
Sor került a 2016. évi költségvetési
rendelet módosítására, majd a település közművelődési feladatairól szóló
rendeletet tárgyalta meg a képviselő-testület, melyet a grémium tagjai elfogadtak.
Nem emelte a sírhelyárakat, a közterülethasználati-díjakat, az építési telkek

HÍRADÓ

árát a testület, ezért a jövőben a tavalyi
díjszabást alkalmazzák.
Döntésük alapján a 2017. évi étkezési díjak és a lovasiskolások térítési díjai
sem változnak az alacsony inflációra
való tekintettel. Ugyanígy a lakásbérleti
árak sem változnak a 2017-es évben.
Elfogadták a 2017. évre szóló munkatervüket is, majd a bizottságok is
beszámoltak tavalyi tevékenységükről.
Fontos volt a 2011-ben elindított Termelj otthon! mozgalom témaköre a
tanácskozás során, melynek ismételt
meghirdetéséről döntöttek.
A mozgalomban való részvétel kitétele, hogy a pályázó családokban az
egy főre jutó jövedelem a 120 ezer forintot ne haladja meg, valamint, hogy
a kitöltött adatlapot határidőre a hivatal számára megküldjék a pályázók. A
támogatott vetőmagcsomagba 3500
forint értékben kerülnek különböző

vethető zöldségmagok, ami a szabadföldi gazdálkodást teszi lehetővé a bábolnai kiskertekben. A képviselő-testület a mozgalom ismételt megindítását
egyöntetűen támogatta, az eddigi pozitív visszajelzések és sikerek okán.
A Százszorszép Óvoda és Bölcsőde működését érintően a bölcsőde
szabályzata kötelezettség előíró végzés alapján változott néhány pontban,
mely előterjesztést Kocsis Gábor jegyző foglalta össze.
Az önkormányzat ASP rendszerhez
való csatlakozását elősegítő eszközök
beszerzését célzó ajánlat kiírása is szerepelt a napirendi pontok között. A témát az aljegyző vezette fel.
Döntöttek a képviselők a polgármester év végi jutalmazásával kapcsolatban is, majd egyebek napirendben egy
bábolnai cég kérelméről tárgyaltak. Az
ülés zárt ülés formájában ért véget.

A BEFIZETETT ADÓFORINTOK A VÁROS JAVÁT SZOLGÁLJÁK
A városban működő gazdasági társaságok ügyvezetőit, a település adóbevételeit jelentősen növelő cégek
vezetőit, képviselőit köszöntötte a városvezetés december 13-án a Szabadidőközpontban. Az adózók fogadása
a megbecsülésüket is mutatja, az önkormányzat igyekszik évről évre kimutatni háláját a befizetett adóforintokért,
melyek a város javát, fejlődését szolgálják és lehetővé teszik.
A köszöntő műsort a 21 éve működő Tiamo moderntánccsoport növendékei, majd a népi hagyományok
autentikus művelői: a Cseperedők
néptánccsoport tagjai szolgáltatták. A
csoportok fellépései a város aktív civil
életéből is megmutattak egy szeletet.
A műsorok már a közelgő ünnep hangulatával kecsegtettek. A zenés szórakoztatást követően dr. Horváth Klára
polgármester vetítéssel egybekötött
beszámolóban ismertette a település
legfontosabb ügyeit, a városi fejlesztéseket, valamint a jövőt is meghatározó,
folyamatban lévő és tervezett beruházásokat.
A tájékoztatás legfőbb célja ilyenkor
mindig, hogy a nagy adózó társaságok
vezetői is tájékozódjanak a befizetett
adóforintok felhasználásáról.

A legjelentősebb beruházások közt
említést kapott a műfüves focipálya
talajcseréje, a Széchenyi lakótelepi játszótér létesítése, a csapadékvíz elvezetést és a közvilágítást érintő fejlesztések. A termálfürdő, a tanuszoda és
a szabadidőparki beruházás kapcsán
tett intézkedések is előkerültek a beszámolóban.
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a
Terület- és településfejlesztési Operatív
Program pályázatainak finanszírozása

kapcsán szólt a megjelentekhez. Mint
mondta, a Bábolnát is érintő egyik lehetőség a 4-5 számjegyű utak fejlesztésére vonatkozik. A Komárom megyei
keret 1,661 milliárd forint, melyet gazdasági területek elérhetőségének javítására és munkába járás feltételeinek
fejlesztése érdekében lehet felhasználni. A Bábolnán megvalósuló fejlesztés
a Köves János útra vonatkozik a labdarúgó pályától az állatgyógyszer üzemig. A fogadás vacsorával és kötetlen
beszélgetéssel zárult.
www.btv.hu
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EGY ESZTENDEJE A BETEGELLÁTÁS SZOLGÁLATÁBAN
AZ ELSŐ KÖZÖS KARÁCSONY A MENTŐSÖKNÉL

Az egyik legörömtelibb pillanat volt
Bábolna életében, amikor a városvezetők bejelentették, hogy új mentőállomással gazdagodik a település. A
hírnél már csak a testet öltött valóság:
a mentőállomás 2015 novemberében
történt avatása lehetett örömtelibb, hiszen az új intézménnyel a helyiek és a
környékbeliek sürgősségi betegellátása vált megoldottá az esélyegyenlőség
jegyében. A bábolnai mentőállomás
stabil, állandó személyzettel immár
több mint egy esztendeje működik. A
mentőállomás vezetője, Sáfrány Piroska beosztottjai munkáját elégedetten
értékelve elmondta: a bábolnai egység
főképp belgyógyászati, az autópálya
közelsége miatt traumatológiai esete-

ket és lovas balesetek elszenvedőit látják el. Két járművük összesen mintegy
ötezer kilométert futott havonta átlagosan, mely jól tükrözi a mentősök nélkülözhetetlenségét.
– Az elmúlt esztendőben sok pozitív
változást éltünk meg. Az új – immár hivatalos bábolnai – személyzettel ez az
első közös karácsonyunk. Örömteli,
hogy sokan megkerestek bennünket
ajándékcsomaggal karácsony közeledtével, magyarázta a mentőállomás
vezetője.
Dr. Horváth Klára polgármester az
önkormányzat nevében nyújtott át
ajándékot a mentőállomás megbecsült
munkatársainak, akik a város nevével
ellátott pólót, munkaruházatot kaptak.

KÖZÖS KARÁCSONYVÁRÁS
A BÁBOLNAIAK ÉNEKÉVEL
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Mint megtudtuk, a bábolnai önkormányzaton túl többen támogatták a
mentősöket.
– A banai önkormányzat nagy öszszegű felajánlásban szakkönyvekkel
támogatott bennünket, segítve szakmai fejlődésünket, valamint egy kárhely-ollót, sürgősségi betegellátásban
használt eszközt is kaptunk tőlük. Az
ácsi önkormányzat ambu babát vásárolt számunkra, mellyel részt vehetünk
az elsősegélynyújtás oktatásában lokálisan és a helyi iskolában is, mondta
el Sáfrány Piroska.
Egy magáncég is komoly összeget
fordított a mentőállomás támogatására. A mentősök választhattak egy nagy
kanapét, mely a 24 órás szolgálat során komfortosabb környezetet eredményez. A tárkányi önkormányzat egy
3D-s mozimaratonra mozijegyet ajánlott fel a dolgozóknak.
A mentőállomáson egy bábolnai
illetőségű munkatárs, mentőápoló
dolgozik, de vannak kisbéri, császári,
nagyigmándi, komáromi és tatabányai
mentősök is a bajtársak között. A mentősök az év során sokrétű feladatokat
láttak el.
Sáfrány Piroska, a bábolnai mentőállomás vezetője, bajtársiasságot és
az egymás iránti kölcsönös tisztelet
megélését kívánta munkatársainak az
ünnep okán. A mentőállomás intézménye szempontjából pedig a fejlődést
abban látná, ha mindkét kocsijukon
önálló bábolnai személyzettel végezhetnék a betegellátást.

Advent a várakozás időszaka. Évek óta a közösségi ünnepvárást is megéli a település a katolikus templom mellett
felállított Betlehemnél, mely ugyancsak közösségi összefogás eredménye.
Az első vasárnapon az óvónők hangoltak az ünnepre,
majd a másodikon az Idősek Klubjának tagjai énekelték
karácsonyi dalaikat. A harmadik vasárnap délután is meghitt hangulatban telt, ekkor Sugár Tamás református lelkész
szolgált útravaló gondolatokkal, advent negyedik vasárnapján, a negyedik gyertya fényénél a megjelenteket Lakatos
László köszöntötte a katolikus egyházközösség képviseletében. Ünnepi gondolataiban a betlehemi lángról, mint a
béke szimbólumáról is beszélt.
A betlehemi láng Bábolnára is megérkezett és bárki hazavihetett abból. A béke szimbólumaként említett láng mellett
Török Sándor, a Cseperdők néptánccsoport vezetője buzdította a bábolnaiakat éneklésre, és arra, hogy a karácsonyi
dalok szenteste majd a családokban is megszólaljanak.
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TELI PUTTONNYAL ÉRKEZETT A MIKULÁS

lerajzolták neki kívánságlistájukat is,
abban a reményben, hogy a vágyakból meghoz valamit a Jótevő.
A Mikulás a csoportokba is ellátogatott, ahol a gyerekek ezúttal igazán
fegyelmezetten sorolták a verseket,
mondókákat. A Télapó nem érkezett
üres kézzel, hiszen minden nebulónak
jutott finomsággal teli csomag, amit a
gyerekek illedelmesen köszöntek meg
annak a piros ruhás öregúrnak, akit
ezer titok övez.

MIKULÁS AZ ISKOLÁBAN Bábolnára is megérkezett a várva várt Mikulás
decemberben. A Fehérszakállú feladatait a Bábolnai Általános Iskolában egy
diák vállalta magára, a nagyobbacska
tanulók ajándékkal a kezükben járták
be az iskola épületét: bekopogtak a kisebbekhez, akiket – a Télapót dicsőítő
verseikért cserébe – ajándékkal leptek
meg.

izgalommal várták már a pirosruhást,
hiszen annyi jót hallottak a mesékből
és dalokból az Ajándékozóról. Sokan

NÉPES GYEREKSEREG VÁRTA
A MIKULÁST A SZABADIDŐKÖZPONTBAN, ahol hangosan szólt a
Hull a pelyhes című dal a Télapó kérésére. A gyerekek a Mikulástól idén is
egy mesés színdarabot kaptak. A Budai Bábszínház jóvoltából A bátor sün
című bábjátékot láthatták a gyerkőcök.

AZ ÓVODÁBAN a Mikulásvárás mindig izgalmakkal teli időszak. A kicsik
kikerekedett szemekkel várják mindig,
hogy az udvaron sorakozó, szépen
kitakarított kiscipőkbe meghozza a finomságot a Fehérszakállú Jótevő, aki
idén sem felejtette el őket. Botján lógó,
arany színű csengettyűjének hangját
a kicsik az ablakból hallgatták. Nagy
Városszerte ajándékozott a Fehérszakállú. A korábbi szokás szerint hintóval érkezett meg a Mikulás az általános iskola bejáratához, ahol hangos
kavalkáddal fejezték ki izgalmukat a
gyerekek. Itt is énekelt a rögtönzött
kórus, lármásan, de ritmusosan szólt a
,,Hull a pelyhes’’, a nagyszakállú kedvenc slágere... Az édességosztást követően sietős lett az útja a Mikulásnak,
várták még őt jó néhány helyre. Az
még persze belefért az idejébe, hogy
a városközpontban is meghallgasson
néhány bátran megszólaló szavalatot,
dalt és mondókát.
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PIAC ÜNNEPI ILLATOKKAL ÉS ÍZEKKEL

Bábolnán hónapról hónapra visszatér a piac, mely a Bábolnai
Hölgyek Egylete által szerveződik minden évszakban. A téli időszakban a jól megszokott füstös, fűszeres illat járja be a vásári
alkalmakat, legutóbb az Árkádok alatti járdát. December 10-én
szombaton ugyanis ismét volt termelői piac városunkban sokak
örömére. A megszokott kistermelői árukon túl egyre több kézműves portékát lehetett fellelni, ezek már nemcsak az ünnepre
hangolták a vásárlókat, de figyelmeztettek is az adandó alkalomra, amikor beszerezhetjük a karácsony kellékeit, a szeretteinknek szánt csecsebecséket. A hagyományos termékek: a sonka,
füstölt kolbász és a házi sajt és szörp most is elengedhetetlen és
keresett portéka volt. A tél sztárja pedig a termelői méz, melyből
a kínálat valóban bőséges volt.

ADVENTI KONCERT TÁNCOSOKKAL, ZENÉSZEKKEL,
DRÁMÁSOKKAL

A december 16-án megrendezett karácsonyi vásár után zenés, táncos műsor vette kezdetét a Szabadidőközpont
színpadán, mely során a helyi zeneiskola karácsonyi koncertjét tekinthették meg az érdeklődők.
A műsorfolyamot a Cseperedők néptánccsoport
kezdte karácsonyi mesével, majd pásztorjátékukkal alapozták meg az ünnepi hangulatot. A színes
ünnepi előadások sora az Anonim drámacsoport
Gáspár király aranyai című betlehemi történetével
folytatódott, majd a Tiamo moderntánccsoportosok
fergeteges karácsonyi zenékkel és táncukkal kápráztatták el a közönséget. Az ünnepi műsor folytatásában a zene jutott főszerephez, ugyanis az intézmény zenészpalántái vették birtokba a színpadot,
és mennyei muzsikaszóval varázsolták városunkba
a karácsony szellemét.
A fináléban végül valamennyi fellépő együtt, közösen kívánt kellemes ünnepeket a jelenlévőknek.

ÜNNEPI KALÁCS AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Köztudott, hogy az Idősek Klubjában gyakran gyújtanak a serpenyők, edények alá, hiszen a közösségi főzőcske megszokott dolog az intézményben. Erre általában hétfőnként kerítenek sort a szorgoskodó asszonyok. Az Idősek Klubjának konyhájában már kiváló feltételeket alakítottak
ki a közösségi főzőcskéhez és a sütögetéshez, a
legörömtelibbek pedig azok a pillanatok, amikor a
dolgos órák után friss és igen zamatos étel kerül az
asztalukra.
A szépkorúak az ünnep közeledtével kalácsot készítettek. December 19-én nagy szorgalommal álltak
neki az asszonyok a hozzávalók összeállításának,
majd a dagasztásnak, amit most is nagy szakértelemmel végeztek. Ezúttal az ünnepi kalácsot diósan
készítették el, mert ennek van a legnagyobb sikere. A kalács közkedvelt eledel a klubban, így ezt
az édességet nemcsak ünnep idején készítik. Az
adagokkal nem fukarkodtak, egymás után kerültek
a sütőbe a tepsikre halmozott rudak, melyek aztán
ropogós külsővel és mennyeien finom ízzel kerültek
az asztalra mindenki örömére.
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KURUC DALLAMOK AZ ISKOLÁBAN
Zenés énekórában, múltidézésben, történelmi tárogató előadásban lehetett része a Bábolnai Általános Iskola
diákságának még novemberben. A kuruc korban híressé
vált hangszert már évszázadokkal korábban is ismerték
a magyarok. A tárogató ősi alakja Ázsiában alakult ki,
innen hozták magukkal a honfoglaló magyarok. A történelmi hangszer hangját szinte még nem is hallhatták, a
reformhangszerét is csak néhányan.
A bábolnai diákokat meglátogató Nagy Csaba tárogatóművész missziója, hogy minden gyermeket érintsen meg
élőben a tárogató ősi hangja, mely mindig magyar történelmünk része volt. A minisztériumi támogatással megvalósult
előadása az 1700-as évekbe repítette a tanulók képzeletét,
Rákóczi Ferenc korába és a kuruc dallamok világába. A tárogató éles hangja a Rákóczi-szabadságharc idején parancsokat közvetített a katonák számára, máskor pedig tábori
énekek, táncok elengedhetetlen kísérőhangszere volt.

A zenei élmény és a rendhagyó órán szerzett történelmi
ismeretek irodalom, ének és történelem órákon is hasznosulnak majd.

NÉGY GYERTYA FÉNYE MELLETT DALOLTAK

A 4.B osztályos diákok műsorral köszöntötték társaikat,
amikor az intézmény adventi koszorúján a negyedik gyertya lángja is fellobbant. Az intézményben az adventi vasárnapokat megelőző pénteki napokon meg-meggyújtottak
egy-egy gyertyát, jelezvén a várva várt ünnep közeledtét. Az
utolsó alkalommal a gyerekek ünnepi díszbe öltözve szavalták téli, karácsonyi verseiket, műsorukat betlehemi játékkal
is színesítették. Az utolsó gyertyagyújtás már a téli szünetre
és a karácsonyra hangolt. December 22-től január 2-ig a téli
szünet napjait élvezhették a diákok, akik január 3-án, kedden mentek először – a karácsonyi élményekkel gazdagabban – iskolába.

KARÁCSONYI
ÖTLETTÁR
“..Csengő vagyok fenyőágon.
Csilingelő fenyőfákon
gyertyafényes örömtüzek
dicsérik a drága Szüzet...
Ember vagyok! És halandó!
Örökségem – maradandó!
S hagyatékom: többek között,
a mulandó és az örök.”
Tóthárpád Ferenc: Örökségem maradandó című versének soraival nyitotta meg kapuit az általános iskola
karácsonyi játszóházzal egybekötött
kiállítása december 14-én az intézmény művészeti termében. A megható
szavalat után Peresztegi Gáborné igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd
kezdetét vette a meseszép ünnepi díszek elkészítése.
Az adventi készülődés jegyében
tartott karácsonyi kiállítás és játszóház

régi hagyományként van jelen az intézmény életében. Az első gyertya meggyújtásával a rajz és technika órákon
is kezdetét veszi az ünnepi ajtó-, asztal-, és fenyőfadíszek, illetve ajándékok
saját kezű elkészítése, melyek a tárlat
fő témájául szolgáltak. A megnyitót követő kézműves foglalkozás során változatos technikákkal ismertették meg
a gyermekeket, melyek segítségével

tovább bővíthették a gyönyörű meglepetések sokaságát. A rendezvény
ünnepi hangulatát emelte a színpadon
kiállított Betlehem és az ajándékba kapott fenyőfa, melyet a gyermekekkel
közösen díszítettek fel.
A karácsonyi ötlettár sikeréhez a lelkes szülők alkotásai is hozzájárultak,
melyeket a Városunk Karácsonya elnevezésű rendezvényen értékesítettek.
www.btv.hu
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A KICSIK IZGALMA A LEGNAGYOBB

A legkisebbek azok, akik a legőszintébb izgalommal néznek az ünnep elébe. A karácsonyfa látványa, a gyertya illata
és az ajándékot rejtő csomagolópapír zörgése talán őket
tüzeli fel leginkább. Lehet, hogy ez azért van, mert a kicsik
öröme a legfontosabb minden karácsony alkalmával. A
Százszorszép Óvodában is fontos momentum a karácsonyi ünnepkört megelőző várakozás megélése és az ünnepi
ráhangolódás, mely meghitt pillanatokért az óvónők sokat
tesznek. A negyedik gyertyát december 21-én gyújtották

meg az óvodában az intézmény adventi koszorúján, meghívott vendégek körében. Az óvodai ünnepségen először a
kicsik lepték meg társaikat kedves műsorral. Verseik szavalása közben feldíszítették a fenyőfát, melynek díszes fényében csengettyűkkel is muzsikáltak a kicsik. Énekelt az
általános iskola kamarakórusa is, az óvónők pedig bábos
mesejátékkal kápráztatták el az aprótalpú karácsonyvárókat. A bábelőadás végén az ovisok közösen énekeltek, így
kívántak boldog karácsonyt a legkisebbek egymásnak.

TORTÁVAL ÜNNEPELT
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG
Eltelt egy év, és december 21-én, az intézmény karácsonyán,
az év utolsó tanítási napján ismét nagy izgalommal várták az iskolában a legszebb ünnepet. A hétköznapot verses-zenés összeállítással varázsolták valódi ünnepnappá. Elsőként az alsósok: a
negyedik B osztály adott műsort, majd az alsósokat követően az
Anonim Drámacsoport betlehemi történettel állt fel az aulában.
A karácsony hírét hozó produkciót követően csillagszóró fényében énekeltek a gyerekek. A pedagógusok is készültek meglepetés-dallal, majd a tantestület ajándékaként a várva várt tortákat
is felszelték. A porciózott finomságból idén sem maradt egyetlen
szelet sem.

KARÁCSONYI MŰSOR AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Grónyi Gézáné szavalatával vette kezdetét az Idősek
Klubjának karácsonyi ünnepsége december 20-án, amikor
a Százszorszép Óvoda piros csoportja látogatott az intézménybe. Az apróságok nagy izgalommal, harsogón adták
elő szeretettel összeállított műsorukat, betlehemi történetüket. A kicsik látogatása már bevált szokás az intézményben,
mely a szépkorúak megbecsülését is jól tükrözi. Többen
könnyekkel küzdöttek a gyerkőcök műsorát, és a szeretettel
megfogalmazott jókívánságokat hallgatva. Dr. Horváth Klára
polgármester is készült köszöntővel, melyben a szépkorúaknak azt kívánta, hogy a karácsonyt nyugalmasan, örömteli, boldog hangulatban élhessék meg, és használják ki
az ünnepnapokat a pihenésre szeretteik körében. A városvezető verssel és ajándékkal is készült. A meglepetésnek
szánt mini hifi torony a szépkorúak zenés-táncos felkészülései alkalmával jó szolgálatot tesz majd.
8
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A SZERETETTEL FŐZÖTT AJÁNDÉK ÉTEL

Immár negyedik esztendeje indult útjára a Bábolnai öregfiúk labdarúgócsapatának ételosztása, melyre mindig karácsony előtt kerítenek sort az ajándékozás szándékával. Az
örökifjú labdarúgók hatalmas üstjükben ezúttal csülkös babot főztek hagyományos recept alapján, ezzel lepték meg a
bábolnaiakat és a környékbelieket december 23-án.
A csülkös bab bevált már, mondta el Tornyos Ferenc, aki
hozzátette: a csapatban sok főzni szerető ember van, ebből
fakadt az ételosztás ötlete. A finomság Tóth József ,,főszakács” garázsában főtt készre, majd az ajándék melegételt
az Árkádok mellett osztották nagy szeretettel. A közel 150
adagnak – természetesen – akadt gazdája. A főzés fáradalmaiért a baráti társaság szokásához hűen egy csapatépítő
focimeccsel jutalmazta meg magát.

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE

A karácsonyvárás apropóján december 3-án kézműves
játszóházba invitálták a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
munkatársai azon gyermekeket, akik nehéz sorsú családban
élnek. Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető lapunknak
elmondta, az ünnepi hangulatú rendezvényre kifejezetten
azokat a gyerekeket hívták, akikkel szinte napi kapcsolatot
ápolnak, és ily módon szeretnék megkönnyíteni számukra
az adventi készülődést. A szombati napra szervezett programon lelkes önkéntesek segítségével meseszép ajtó- és
asztali díszek, harangocskák, girlandok születtek, és természetesen a karácsonyfa alá való ajándékok is elkészültek,
melyek bizonyára nagy örömet szereztek az ünnepen.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ünnepi programja ezzel nem ért véget, december 22-én egy bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepségen szereztek örömet a
rászoruló családoknak.

APRÓ SEGÍTSÉG AZ ÜNNEP ELŐTT

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata és a Vöröskereszt helyi szervezete is
gondoskodik a hétköznapokon a nehezebb helyzetben lévő
családokról. A karácsony a legkiválóbb alkalom az adakozásra, melyre december 22-én kerített sort az intézmény és
a civil szervezet karöltve a Szabadidőközpontban megszervezett kis összejövetelen, melyre kifejezetten gondozásukban lévő családokat invitáltak.
Az ünnepi ráhangolódást és az ajándékokkal való örömszerzés pillanatait az Idősek Klubjának tagjainak műsora
előzte meg. A klub énekes táncos tagjainak megmutatkozását követően dr. Horváth Klára polgármester szólt a jelenlévő családokhoz, majd az ajándékátadás következett.
Az élelmiszert és játékokat rejtő csomagokat nagy örömmel
vették át a meghívottak, de az ajándékozók öröme sem volt
csekélyebb, hiszen az ő munkájuk a hétköznapok során is
a segítségnyújtásról szól.

Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak, fotógalériáinkat megtekinthetik:
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MÉRFÖLDKŐ

A TURISZTIKAI CSOPORT ÉVZÁRÓJA

December 2-án egy kellemes hangulatú vacsorával egybekötve tartotta évzáró
ünnepségét a Bábolnai Mérföldkő Turisztikai Csoport. Évértékelő megbeszélésükön az immár hatodik éve működő csoport összegezte a
mögöttük álló időszak kirándulásait, élményeit.
A változatos, részletesen megtervezett túrák aktív részvevői Bihari Gábor előadásában képek vetítése közben idézték
fel túráikat, melyek keretében ellátogathattak többek között
Tatára, Sopronba, Nagycenkre, de jártak a Budai kilátóknál,
Lébényben és a Szalajka-völgyi természetet is megtekintették. Barangolásaik során minden résztvevő találhatott
kedvére való programot, hiszen természeti és mesterséges
kincseket, történelmi nevezetességeket is megtekinthettek.
A kihívásokban bővelkedő útvonalakat minden alkalommal előre bejárták a szervezők, gondoskodva a jól szervezett, kellemes emlékként visszaidézhető utakról. A csoport
tagjai között nyugdíjas korúak, illetve gyermekek is megtalálhatóak, így az ő igényeikhez, állapotukhoz megfelelő
túraútvonalakra is figyelmet fordítottak a szervezők.
A megbeszélésen szó esett a 2017. évi kirándulások terveiről is, melyekben előreláthatólag a Bakony, a Balaton-felvidék, a Gerecse környéke, de Sokorópátka, Monostor, és
Sümeg is szerepel. Beszámolójuk végén dr. Horváth Klára
polgármester kívánt sok sikert a következő év programjaihoz, és átnyújtotta az önkormányzat ajándékait, a csoport
emblémájával díszített kitűzőket, mellyel kellemes meglepetést és nagy örömet szerzett minden lelkes csoporttagnak.

FŰSZEREK

DISZNÓVÁGÁSRA MINDENT EGY HELYEN

WWW.BOLLERBOLT.HU
0670/945-2500

KELLÉKEK

ÚJ LEHETŐSÉG

GYÓGYSZERÍRATÁSRA

Ü GYF ÉL SZOL GÁL ATI
M U N KATÁR S munkakörbe,

alkalmazotti munkaviszonyba 1 fő munkatársat keresek.
FELADATOK:
– Ügyfelek teljes körű kiszolgálása, tájékoztatása
– Szerződések kötése
ELVÁRÁSOK:
– Minimum középfokú végzettség
– Jó kommunikációs készség
– Jó probléma megoldó képesség
Önéletrajzokat kérem: munkatars20@freemail.hu
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Értesítem kedves betegeimet, hogy az I. sz. háziorvosi
körzetben új gyógyszer íratási lehetőséget vezetünk be:
A rendelőintézet földszintjén az optika mögött kihelyezett fehér színű postaládába lehet bedobni gyógyszer
igényüket, amit a következő rendeléstől bármelyik nap a
rendelőben átvehetnek.
Kérjük, egy papírra olvashatóan írják rá a következőket:
– Beteg neve, születési dátuma
– Gyógyszer pontos neve (hány mg-os)
– 1, 2 vagy 3 havi adagot kér
Antibiotikumot betegvizsgálat nélkül nem áll módunkban felírni.
Gyógyszer íratásra a továbbiakban is van lehetőség
minden nap a rendelés első órájában.
Dr. Tóth Beáta

IDŐSEK KLUBJA
Bábolna, Arany János u. 4. - Tel.: 368-587
Nyitva munkanapokon:
6:30-14:30 óráig

BÁBOLNAI FÓRUM
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„TERMELJ OTTHON!” MOZGALOM
2017.
JELENTKEZÉSI LAP

✂

FOGADÓÓRA A TURIZMUSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN

2017. február 2 csütörtök 8-11 óráig a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal dísztermében fogadóórát tart Magyarics Gábor, a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
menedzsere.
A fogadóórán mindazon szereplőket várják, akik a térségükben közvetlenül vagy közvetve érdekeltek az együttműködésen alapuló turizmusfejlesztésében, és ehhez általános
tájékozódásra, szakmai segítségre, tanácsadásra, pályázati
projektfejlesztésre tartanak igényt.
Információ: Magyarics Gábor TDM menedzser
(+36 30 620 4182, tdmtata@visittata.com)

MOZI

A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
A mozifilmek kedvelőinek január 15-én (vasárnap) a Szabadidőközpontban egész napos filmvetítésben lehet részük.
A következő filmekre várjuk a nézőket:
10:00 Énekelj 2D

12:00 Sohavégetnemérős

14:00 Váratlan

szépség
16:00 Fegyvertelen katona
18:30 Assassin’s Creed 2D
20:30 A Nagy Fal 2D
JEGYÁRAK:
3D-s filmek:

Felnőtt jegy 1500 Ft
Diák és nyugdíjas kedvezményes jegy 1300 Ft
Csoportos jegy (25 fő felett) 1000 Ft

2D-s filmek:

Felnőtt jegy 1200 Ft
Diák és nyugdíjas kedvezményes jegy 1000 Ft
Csoportos jegy (25 fő felett) 800 Ft

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2017-ben
is útjára indítja a „Termelj otthon!” mozgalmat. A programban azok vehetnek részt, akiknél, vagy akiknek családjában
az egy főre eső jövedelem a 120.000,- Ft-ot nem haladja
meg. A résztvevők kiválasztására 2017. február elején kerül
sor, a vetőmagok kiosztása még február hónapban megtörténik a közelgő vetési szezonra tekintettel.
Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban és szeretne ingyenes vetőmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi
jelentkezési lapunkat.
Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 2017. január 31ig adhatják le Bábolna Város Önkormányzata Hivatalának
épületében.
(Bábolna, Jókai M. u. 12., Tel.: 34/568-000,
E-mail: adminisztracio@babolna.hu)

Név: ........................................................................................
Cím: ........................................................................................
................................................................................................
Telefon vagy e-mail: ...............................................................
Foglalkozás: ...........................................................................
Egy háztartásban élők száma?
...................... fő
Kertje hány négyzetméterén
szeretne konyhakertet kialakítani? ..................... nm
Milyen növényeket termelne szívesen? ................................
................................................................................................
................................................................................................
Mellékelt jövedelemigazolások száma: .................................
Igen, szeretnék részt venni a „Termelj otthon!” mozgalomban
és szeretném, ha számomra is biztosítanának díjmentes vetőmagcsomagot.
A „legszebb konyhakert” programban részt kívánok venni!
igen

nem

(Megfelelő rész aláhúzandó.)

...........................................
Jelentkező aláírása
www.btv.hu
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Kedves Olvasó!
Mentovics Éva Újévi köszöntőjével kívánok sikeres,eredményes új esztendőt minden kedves Olvasónak.

Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet: legyen békés, boldog éved!
A jókívánság mellé dukál egy pohár finom gyöngyöző Törley pezsgő is. S míg gondolatban koccintunk az új esztendő
tiszteletére, közben ismerjük meg e finom nedű névadójának történetét.
Veresné Szkocsek Mária

TÖRLEY JÓZSEF

Aranyló, gyöngyöző pezsgő, az ódon pincék különös illata, és egy férfi, korának talán egyik legjobb üzletembere. A
Törley család története a tudás és precizitás valódi legendája. A Törley név a 20. század elejére fogalommá, a gyöngyöző ital a derű, a jókedv, emelkedett ünnepi pillanatok,
kivételes alkalmak, társas együttlétek kísérőjévé vált. Még a
múlt század viszontagságai sem tudták megtörni a diadalát
ennek a világhírű márkának.
A Törley család története Schmierl Valentin-nel (18231900) magyarul Bálinttal kezdődik, akinek Szabadkán
1858. január 10-én született legkisebb fia, József.
Valentin, miután részt vett az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc küzdelmeiben, nevét Törlei Bálintra magyarosította. A vadászhadnagy Törlei a szabadságharc leverése után követte Kossuth Lajost a törökországi Sumlába
az emigrációba, ahol az érdemes honfi Kossuthtól írásos
dícsérő elismerést kapott.
A fia Törley József Grazban a kereskedelmi akadémián
folytatta tanulmányait, és ehhez az időszakhoz köthető az
első találkozása is a pezsgőgyártás folyamatával. A francia pezsgőgyáros, Teophil Roederer ugyanis francia-német
nyelvű levelezőként alkalmazta őt, Reimsben pedig a gyártási folyamat minden trükkjével és folyamatával megismerkedhetett. A megszerzett tudást a Delbeck et Cie. cégnél
a gyakorlatban is kamatoztathatta. Majd az eltelt idő során
megszerzett ismeretekkel felvértezve Reimsben megalapította az első pezsgőgyárát is. Franciaországban azonban
saját bevallása szerint is csak ideiglenesen képzelte el az
életét és a munkásságát, ugyanis eredeti szándéka az itteni borkészítési folyamat megismerése volt, majd ennek
a tudásnak a hazájában, vagyis Magyarországon történő
hasznosítása.
Törley a minél gyorsabb és biztosabb áruszállításhoz
elsőként vásárolt teherautókat, s alapító tagja lett a Királyi
Magyar Automobil Clubnak is. A hazai piac ellátásán túl
nagy hangsúlyt fektetett a pezsgők nemzetközi ismertségének növelésére is, először Franciaországban kezdte külföldi piacainak kiépítését, később a tengerentúli országokba
12
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is exportált. Az ő pavilonjuk volt az egyik legnépszerűbb
látványosság az 1896-os Millenniumi Kiállításon is.18981899-ben a Monarchia legnagyobb pezsgőgyáraként már 1
millió palack pezsgőt állított elő. Sikereit társadalmi téren is
előrelépés követte, 1896. április 1-jén Csantavéri előnévvel,
magyar nemességet kapott az uralkodótól, I. Ferenc József
császártól. A Millenniumtól Császári és Udvari Szállító cím
birtokosa is volt.
Törley azonban nemcsak kiváló pezsgőgyáros és szakember volt, de remek üzletember is, hiszen elsőként ő ismerte fel a reklám fontosságát, annak piacbefolyásoló
szerepét. 1890-ben egyébként, vagyis nyolc évvel a Magyarországra történő áthelyezését követően már 300 ezer
palack pezsgőt gyártottak, ami egy töretlen fejlődés és sikersorozat indulását is jelentette. 15 évvel később, 1905-re
megháromszorozta a termelését a gyár, és már egymillió
előállított palacknál járt az évi termelés, amivel egyébként a
Monarchia legnagyobb pezsgőgyárává is váltak.
A gyár megalapításának 25. évfordulóját nagy pompával
ünnepelték meg, de az eseményt az alapító nem sokkal élte
túl, hiszen Belgiumban 49. életévében 1907. július 28-án
perforált vakbélgyulladás miatt elhalálozott.
Törleynek több alapítványa volt, egyet azoknak a gyerekeknek hozott létre, akik egyik szülőjüket veszítették el,
egyet azoknak, akik mindkettőt, eggyel pedig a tehetséges
szegény gyerekek tanulását támogatta. A művészeket is segítette: a Nemzeti Színház és az Operaház nyugdíjpénztárába óriási összegeket fizetett be. Támogatta a művészetet
azzal is, hogy nemcsak a reklámjait, hanem még a számolócéduláit is a kor legnagyobb grafikusaival készíttette. Mindenben a minőséget kereste, nem csak a pezsgőben. Nagy
magyar volt. Édesapja részt vett a negyvennyolcas szabadságharcban, és az ő erős magyarságtudata benne maradt
a családban. Sajnos viszonylag korán halt meg, ötvenéves
sem volt még, de az özvegye – Sacelláry Irén – tovább folytatta az alapítványok és a kultúra segítését.
Forrás:www.gradsubotica.co.rs/a-pezsgo-csaszara-torley-jozsef/
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MÉNESKARÁCSONY: A GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA

A bábolnai lovasiskola karácsonyi ünnepségét december 20-án tartotta meg a Ménesudvarban. A 2012 óta megszervezett karácsonyváró alkalom ezúttal a generációk találkozása is volt egyben, hiszen óvodáskorúak, tinédzserek
és szépkorúak fogalmazták meg gondolataikat a szeretet
ünnepéről, és jókívánságaik tükrében értelmezhette a hallgatóság is a karácsonyi üzenetet, mely minden ember számára más és más tartalommal bír, különböző fontossági
sorrendet állít fel.
– Minden karácsonykor bölcsebbek leszünk, és jobban,
békésebben érezhetjük magunkat, mert évről évre rengeteget tanulunk a valódi életről, a szeretetről. Megváltozik
az értékrendünk, és átérezzük, hogy milyen fantasztikus
az összefogás egy hangulatért, egy élményért, fogalmazott
ünnepi beszédében Bajcsai Miklós tanár.
A köszöntőt követő jubileumi műsorban a lovasiskola
kórusa is fellépett, akik karácsonyi dalokkal hangoltak az

ünnepre. A ménesudvarba szervezett iskolai esemény szeretvendégséggel zárult.

GYEREKEK HANGJÁN SZÓLT A KARÁCSONYI ÜZENET A DERŰ HÁZÁBAN
Fontos ünnep a karácsony a Derű Házában is, ahol tárkányi, bábolnai és banai hittanos gyerekek szórakoztattak
betlehemi történettel, pásztorjátékkal, karácsonyi dalokkal
és versekkel az ünnepet megelőzően, december 22-én.
Az összeállítást Lakatos László hitoktató készítette. Műsorukban megfogalmazták a karácsony valódi üzenetét,
mondanivalóját, mely útravalóul szolgált az ünnepekre minden otthonlakó számára. Az idősotthonban sokan töltik a
karácsonyt, így a meghittséget és az ünnep varázsát közvetítő gondolatok számukra talán még megindítóbbak. Az itt
dolgozó gondozók azonban igyekeztek mindent megtenni
azért, hogy a karácsonyt is szeretetben, békességben és
nyugalomban élhessék meg a szépkorúak.

NYUGDÍJASAINK BATYUS BÁLLAL BÚCSÚZTAK AZ ÓESZTENDŐTŐL

Óévbúcsúztató batyus bálra invitálták városunk nyugdíjasait december 28-án a Szabadidőközpontba. A Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ és az önkormányzat által patronált
rendezvény minden év végén népszerű idős
lakosaink körében, ezúttal is sokan búcsúztatták együtt a 2016-os esztendőt.
A bált az Idősek Klubja tagjaiból alakult tizenkét fős csoport műsora nyitotta, akik az év
hónapjainak búcsúztatásával kezdték előadásukat, majd egy kedves dalocskával idézték
meg az újesztendőt. Ezt követően két szomszéd néni tréfás, zsörtölődős kabaréjelenetét adta elő Koncz Józsefné és Vizeli Istvánné. Sárika pohárköszöntő verssel is készült,
majd dr. Horváth Klára polgármester szólt ez
egybegyűltekhez. Versben kívánt sok jót az
elkövetkezendő évre, majd röviden beszélt a
2017-ben kezdődő strand és szabadidőparki beruházásról, melyhez nyugdíjasaink támogatását is kérte.
A bál felhőtlen szórakozással folytatódott, melyhez a talpalávalót a móri nyugdíjas klub jól ismert zenészei szolgáltatták.
Természetesen a tombolatárgyak sorsolása sem maradhatott ki a programok sorából.
www.btv.hu
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KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

A jelenleg hatályos törvény értelmében 2016. július elsejétől a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete minden olyan helyen átvette a lakossági kéményseprést, ahol ezt a feladatot más módon nem lehetett
biztosítani.
A kéményseprőipari sormunka ingyenes azon magántulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények
tekintetében, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv által felajánlott első két időpont egyikében sikerült elvégezni az ellenőrzést.
A katasztrófavédelemtől kapott tájékoztatás értelmében Bábolnán 2017. január 16-tól 2017. március 31-ig
várhatja a lakosság a kéményseprő értesítését és megjelenését az ingatlanokban.

NE DŐLJÖN BE A BŰNÖZŐKNEK,
FOGADJA MEG
A RENDŐRSÉG TANÁCSAIT!

Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom megyében
megszaporodtak az úgynevezett „telefonos csalások”. Általában „rejtett” számról telefonáló csaló valamely mobilszolgáltató nevében hívja fel későbbi áldozatát, hogy sorsoláson vett részt és nagyobb összeget nyert.
Nyereményéhez azonban csak akkor juthat hozzá, ha a
csaló által megjelölt telefonszámokra rövid időn belül pénzt
tölt fel.
Előfordult, hogy bankszámlaadatokat és jelszót is kértek.
Sajnos több sértett a beígért „nyeremény” reményében nagyobb összeget töltött fel a csaló telefonszámára!
Fogadja meg a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:
– Amennyiben nem vett részt nyereményjátékon NEM IS
NYERHET!
– Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez ilyen nyereményjátékokat, a nyereményért egyébként sehol NEM
KELL FIZETNI, és főleg nem azonnali döntéshez kötöttek!
– A hivatalos szerencsejáték szervező cégek sem hirdetnek
mobiltelefonos, pénzfeltöltős nyereményjátékokat!
– NE ADJA meg ismeretlen telefonálóknak személyes, illetve banki adatait (PIN kód, számlaszám, jelszó, bankkártya
adatok)!
– NE UTALJON, ne töltsön fel pénzt ismeretlen által megjelölt telefonszámokra!
– Amennyiben ilyen hívást kap, kérje el a hívó elérhetőségét
vagy kérjen későbbi visszahívást. Addig a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatán ELLENŐRIZZE LE annak valóságtartalmát, vagy KÉRJEN SEGÍTSÉGET hozzátartozóitól!
– Mindenképpen JEGYEZZE FEL a csaló hívó által használt és a feltöltésre megjelölt telefonszámokat és ŐRIZZE
MEG a bizonylatokat, ezzel nagymértékben segíti a rendőrség felderítő munkáját. Minden esetben hívja a 112-es
általános segélyhívó számot!
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtó
14
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A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a jégen tartózkodással kapcsolatosan
mindenkit óvatosságra int.
A szabad vizek és azok környékei egész évben kedvelt kirándulóhelyek, a hétvégi programok gyakori helyszínei. Az éjszakai
fagypont alatti hőmérséklet hatására a tavak, folyók néhány helyen
befagytak. A jég komoly veszélyeket rejt magában, egy beszakadásnak súlyos, illetve tragikus következménye lehet. A veszélyhelyzetek, balesetek elkerülése érdekében a rendőrök visszatérően ellenőrzik a tavakat.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:
A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. Ennek megfelelően
tájékozódjunk, hogy a tiltások mely részekre vonatkoznak. Alaprendelkezésként TILOS a szabadvizek jegén tartózkodni az alábbi
esetekben:
– éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
– járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
– kikötők és veszteglőhelyek területén;
– folyókon és azok mellékágain.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben
megváltoztathatják a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat. A szabadvizek jegén tartózkodni
csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem
mozog.
Néhány jó tanács veszélyhelyzet esetére:
– Ha a jégen tartózkodása során gyanús ropogást, recsegést
hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni.
– Beszakadás esetén a kihűléstől való félelem és az esetleges
pánik miatt az ember ösztönösen mozgásba kezd, de mégis igyekezzünk kerülni a felesleges mozdulatokat, ezáltal megőrizve a
ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Igyekezzünk a lábunkkal
a jég szélét elérni és a part felé előrelökni magunkat, illetve próbáljunk segítséget kérni.
– Ilyen esetekben sajnos a kihűlés és a végtagok elgyengülése
a legnagyobb ellenségünk, az ilyen vízben ez akár 10-15 perc után
is megtörténhet. Emellett a jéghideg víz alatt oxigén nélkül az átlagember néhány másodpercig bírja csak.
– Fontos, hogy ha partot értünk, a lehető legrövidebb időn belül
menjünk meleg helyre, szárítkozzunk meg, testünket töröljük szárazra, igyunk forró, meleg italt. Kávét, alkoholt ilyen helyzetben ne
fogyasszunk!
– Nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet, hogy soha ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert ezzel saját életünket is
kockáztatjuk. Emellett további jégbeszakadások történhetnek.
– Lehetőleg hívjunk segítséget és a mentést végző személyt kötelekkel, társakkal biztosítsuk. Ha más eszköz nincs, egy hosszú,
de erős ágat, vagy akár ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak. Ha többen vagyunk, akkor egymás lábát fogva, mint egy hason fekvő lánc tudunk segíteni.
– Ha lékhorgászatra indulunk, lehetőleg vigyünk magunkkal egy
hosszú botot a jégre, mely hasznos lehet akkor, ha a jég beszakad
alattunk. Ilyenkor a botot keresztbe fordítva magunk előtt az fogást
adhat, és így segítséget nyújthat, hogy a vízből minél hamarabb
kimásszunk.
– Ha többen vagyunk a jégen – például horgászat közben – jó,
ha van nálunk kötél. A kötelet úgy is használhatjuk, hogy azt egymástól megfelelő távolságra (legalább 15-20 m) tartózkodva valamennyien a derekunkhoz rögzítjük, így ha valaki bajba kerül, a
kötél segítségével segíteni tudunk. Ha egyedül horgászunk, akkor
a kötél másik végét a parton lévő fához, tárgyakhoz is kiköthetjük.
A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan
ellenőrzik.

BÁBOLNAI FÓRUM

2017. január

Búcsúzunk Szakács Feri bácsitól
Alig telt el pár hét, és egy újabb jó baráttól kellett
búcsút vennünk. Meghalt Szakács Feri bácsi!
Szeretném bemutatni röviden az elmúlt több évtizedes munkásságát és emberi nagyságát. Farkaskúton
töltötte gyermekéveit hat testvérével és szüleivel. A
pusztai élet összes hátrányával együtt komfort nélküli cselédlakásban lakott, ahol vezetékes víz sem volt.
Gémeskút szolgáltatta az élet elengedhetetlen szükségletéhez a vizet. Rőzse lángja adta a főzéshez szükséges energiát.
Innen indult el egy szegény gyermek életútja, hat
elemitől az egyetemi diplomáig. Ügyes gyerek lévén
hamar felfigyeltek a szunnyadó tehetségére, ezért
behívták őt Bábolnára, hogy mint futball szerető gyerek és kitűnő labdarúgó, itt fejtse ki tudását a pályán.
Így került be a gépműhelybe traktorszerelő szakmát szerezve. Itt is a képességeit csillogtatva hamar
felfigyeltek a kivételes szónoki tehetségére. Közben
megnősült. Elvette a szintén farkaskúti kislányt, Irimi
Mariskát, aki két fiúval ajándékozta meg, s akiket tisztességre és becsületre neveltek.
Nem sok évet töltött az akkori gazdaság lüktető erejű gépműhelyében, mert kinevezték a Szakszervezeti
Bizottság titkárának. A satupadot felcserélte íróasztallal, az olajos overált öltönyre. Munkát cserélt, de szívet
nem, továbbra is melósvér csordogált az ereiben. Ez
a melós szó jó értelemben vett, most úgy hívják, hogy
munkavállaló. Soha nem felejtette el, honnan jött, a
korabelieknek „Szakács” maradt mindig, nem kívánta,
hogy különféle jelzőkkel illessék. Ő volt a „Szakács”
nagy Ő-vel.
Ha valakit méltatlanul bántottak a munkahelyén, az a
Szakácshoz fordulhatott, mindenki előtt nyitva volt az
irodája. Soha nem várt ő hálát azoktól az emberektől,
akiken önzetlenül segített. Ezért sokszor az akkori hatalmassággal is szembe került, de nem félt, azt mondta, van visszaút a satupad mellé. Ezt a munkát több
évtizeden át végezte, s a dolgozók megelégedésére
kitűnően látta el feladatát. Azonban nem nagyon tetszett az akkori nagyvezérnek, hogy népszerűvé vált a
dolgozók körében, ezért pályamódosítást kellett végrehajtania.
Ekkor kinevezték a Közös Községi Tanács elnökének, ami nagyon szép feladatnak tűnt, mivel eddig a
dolgozók problémájával kellett foglalkozni, most pedig három község lakóinak szolgálatába állhatott. Ezt
a feladatot is a lakosság igényeinek megfelelően látta
el a lehetőségekhez képest. Az ő munkájának is köszönhető, hogy most városban élhetünk. Az alapok
lerakásán fáradozott például, mikor a csatornahálózat
kiépítéséért kellett szinte közelharcot vívni, hogy a
lakók is járuljanak hozzá. Ajtóról ajtóra jártunk, agitáltunk, hogy megvalósulhasson a kiépítés. E nélkül
nem lehetne város ma Bábolna. Az ő álmát valósították meg a mai városvezetők, szép város lett a községből, és strand épül a dzsungel helyén.

Elérkeztek a nyugdíjas évek, de ő nem nyugodott, elkezdte az írást, ami az utókor számára felbecsülhetetlen érték. Könyvei jelentek meg, szinte minden család
könyves polcára került belőlük, ezért hálás köszönet
jár. Az alkotó kedv még megmaradt, a gondolatok egymás után születtek, de sajnos már a ház elgyengült, a
tinta is kifogyott.
Személyes barátságunk nagyon régi, egész fiatalon
választottak be az Üzemi Szakszervezeti Bizottságba
Czanek barátommal együtt. Így kerültünk még szorosabb kapcsolatba. Úgy hívott bennünket, hogy a
Czanek meg a Farkas – keresztnév nélkül. Én pedig
úgy hívtam, hogy „Feribátyám”, mivel nem volt fiútestvérem. Büszke voltam rá, hogy így szólíthattam. Ő
olyan ember volt, aki ember tudott maradni az embertelenségben is.
Legutóbb, mikor nála voltam, jól kibeszélgettük magunkat. Kifelé jövet olyan fiatalos mosoly sugárzott az
arcáról, hogy a kedves Mariska néni meg is kért, hogy
ha lehet, jöjjek el máskor is, én pedig meg is ígértem.
Feri bátyám meg szinte parancsba adta az időpontot
is. De sajnos a megadott időpontban már nem tudott
fogadni, a telefonon is elcsukló hangon közölte, hogy
ne menjek, mert már nagyon gyenge és már ép mondatokat sem tud megfogalmazni. Sajnos én már akkor
felkészültem arra, hogy én már többé nem látom őt,
és nem tudjuk már kibeszélni a ki nem beszélteket. És
aztán jött a fia telefonja, melyben szomorú, bánatos
hangon édesapja halálhírét közölte, mondván: Jani
bácsi, meghalt édesapám. Semmi több, mert megszakadt a vonal, talán az ő szívében is megpattant valami.
Feri bátyám, a sors nagyon kegyetlen volt hozzád, a
szeretet ünnepét kellett itt hagyni, nem mondhatjuk a
kedves családodnak, hogy boldog karácsonyt, mert
sajnos nem az. Azt szokták mondani, hogy a búcsú
mindig annak fáj, aki az állomáson marad. Igen, itt
hagytad őket a nagy fájdalmukban, mindenki készül
a szeretet ünnepére, a családod pedig a temetésedre.
Búcsúzóul, Feri bátyám, kötelességemnek érzem,
hogy köszönetet mondjak a sport terén kifejtett munkádért, sok-sok évtizedes sportelnökségben eltöltött
időért. A sportvezetők és játékosok nevében búcsúzunk tőled, emlékünkben megőrzünk, nyugodj békében! Isten veled!
Befejezésül egy szép versszakkal búcsúzom.
Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
számunkra te nem haltál meg, csak álmodni mentél.
A jó barát,
Farkas János
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SZENTESTE A KATOLIKUS
TEMPLOMBAN

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 15.
JANUÁR 22.
JANUÁR 29.
FEBRUÁR 5.
FEBRUÁR 12.

–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 15. Vasárnap 15:00 óra
FEBRUÁR 5. Vasárnap 15:00 óra
A karácsony húsvét után a legnagyobb keresztény ünnep, Jézus születésére emlékeznek ilyenkor a keresztény
világban. A templomokba éjféli misékre invitálják a híveket,
ahol az ünnepi szertartás részeként betlehemi előadásokat
is szokás tartani.
Bábolnán a Nepomuki Szent János Katolikus Templomban szenteste fél tízkor gyülekeztek a hívők, hogy szemtanúi legyenek egy verses műsornak, melyet magyar költők
karácsonyi hangulatú verseiből válogatott Lakatos László
hitoktató. Az előadást megelőzően Varga Imre plébános
hegedűjátékára énekelték közösen a Csendes éj című dalt.
A verses összeállítást hittanos gyerekek és ministránsok
előadásában hallgathatták az egybegyűltek.
Az ünnepi hangulatot szentmise követte Varga Imre plébános celebrálásában.

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
2017. január 30-án hétfőn a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Bábolna, Zrínyi u. 15. - Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:
hétfő:
8–15 óráig
kedd:
13–15 óráig
szerda:
8–15 óráig
csütörtök:
13–15 óráig
péntek:
8–12 óráig
(ebédidő: 12:30-13 óráig)
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Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
Január 15-én vasárnap
Évközi 2. vasárnap

Január 22-én vasárnap
Évközi 3. vasárnap

Január 29-én vasárnap
Évközi 4. vasárnap

10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

KÖSZÖNET A BÁBOLNAI
KATOLIKUS EGYHÁZ RÉSZÉRŐL
Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném megköszönni mindazoknak, akik 2016-ban is mind anyagilag,
mind egyéb hozzájárulással segítették egyházközségünk
fennmaradását, működését, köszönjük az 1% adótámogatást, egyházi adó befizetését.
Külön köszönjük Önkormányzatunk, valamint a kedves
hívek pénzbeli hozzájárulását a harangunk elektromos javításához!
Köszönjük 2016-ban egész évben adományozott soksok virágot, valamint a húsvéti és a karácsonyi élelmiszer
csomagok összeállításához, a tartós élelmiszereket, pénzt,
húsárut, kenyeret, amit a kedves hívektől, helyi húsüzemtől,
helyi pékségtől kaptunk. Több tartalmas csomagot sikerült
összeállítani, s a karácsony előtti héten kiosztani.
Mindenkinek köszönjük!
Javítási és szerelési munkákat is – amik sajnos gyakran
előfordultak – szeretnénk megköszönni.
Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Televízió
egész éves munkáját, közvetítését a vasárnapi szentmisékről.
Bábolnai Egyházközségünk nevében: békés boldog új
évet kívánunk.
Gergely Lajosné
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AZ ÉV SPORTOLÓI BÁBOLNÁN

A bábolnai sportolók ünnepi összejövetelét ezúttal a Tiamo
moderntánccsoport műsora nyitotta. A látványos produkció
már a karácsony hangulatát idézte. A Bábolnai Sportegyesület szép számban összegyűlt sportolóit Nagy Lajos ügyvezető
köszöntötte. Örömét fejezte ki az egyesület tagjainak gyarapodása tekintetében, és itt elsősorban a szakosztályok utánpótlásának bővülésére utalt. Mint mondta, a bábolnai sportolók
megérdemlik, hogy minden évben egy napon őket ünnepeljék.
Aztán rátért az egyes szakosztályok ez évi tevékenységének
értékelésére, melyben azok vezetőinek beszámolóit hívta segítségül. A kézilabdázókkal kezdte, akik idén is az utánpótlás
nevelésére fordították energiáikat. Némedi Vida Ingrid irányítása mellett 29 ifjú hölgy igyekezett elsajátítani a kézilabdázás
fortélyait két korosztályban. Egy sikeres nyári tábort követően
szeptembertől Horváth Andrea személyében új edző csatlakozott a fiatalokhoz, aki a legfiatalabbakat tanítja a kézilabdázás
fortélyaira. A felnőtt csapatot a tavalyi visszalépést követően
idén sem sikerült újraszervezni, de Hajdu János szakosztályvezető folyamatosan keresi a lehetőségeket.
Nagy Lajos a tekeszakosztály tevékenységével folytatta,
mely a legsikeresebb sportág Bábolnán. Az NB I-es felnőtt
csapat jelenleg az 5. helyen várja a januári folytatást, az ifjúsági
gárda pedig a bajnoki címért küzd. A „B” csapat a Győr megyei
szövetség területi bajnokságában szerepel, és a tavalyi 8. helyén nagyot javítva jelenleg a tabella 4. helyét foglalja el. Külön
kiemelte a tekések egyéni eredményeit. Szilágyi András senior
kategóriában országos 27., Burián Dávid ifjúságiban országos
16., Tomozi Barbara pedig országos 20. helyezett lett.
A legnépesebb szakosztály a labdarúgóké, ahol a hét évesektől egészen az öregfiúk korosztályáig rúgják a bőrt, sőt,
női csapat is működik. Az ügyvezető részletesen ismertette az
egyes korosztályok munkáját, eredményeit. Mint mondta, a két
legifjabb csoport – 7 és 9 évesek – a Bozsik tehetségkutató
program rendezvényein szerepel, az edzők elsősorban a technikai képzésre összpontosítanak. Az U11-esek is részt vesznek
a Bozsik programban, de náluk már taktikai elemek beépítése
is folyik. Közülük Tóth József, Emeh William Chigozie, Füredi
Martin és Panák Bence már az ETO Futsal Klub csapatában is
szerepel.
Az U13-as és U14-es csapatok Rózsahegyi Tamás és Nagy
Ferenc irányításával már a megyei bajnokságban küzdenek
a jobb helyezések eléréséért. A serdülők, vagyis az U16-os
gárda labdarúgói kétfrontos küzdelem részesei: szombatonként saját korosztályukban teljesítenek, vasárnaponként pedig többségük az U19-es együttest erősíti. A csapat új edzője
szeptember óta Karvaly Ottó. Az U19-es gárdával továbbra is
Csongrádi Péter foglalkozik. Céljuk, hogy a jelentős mértékben
megfiatalított együttes a korábbi, sikeres csapat nyomdokaiba
lépjen. Ifjúsági korú játékosaink közül Németh Dávid, Müller
Kristóf, Valkó Gergő, Valkó Miklós, Cseh Gergő, Kovács Máté
és Horváth Dominik a megyei válogatott gerincét alkották. A
felnőtt focicsapat is komoly fiatalításon esett át. Az ificsapatból
felkerült játékosok Birta Gábor edző keze alatt komoly teljesítményre lettek képesek, és rutinos társaikkal együtt az előkelő
4. helyre sikerült felhozniuk az együttest.
Ezután a Kiss László edző vezette női csapatról beszélt a
BSE ügyvezetője. Nagy várakozással és jó eredményekkel
vágtak a megyei bajnokságba, majd egy kissé alábbhagyott a
teljesítmény. A téli időszak jó alkalom lesz, hogy ismét visszaszerezzék önbizalmukat.
A bábolnai sportolók kitartó munkájának elismeréseként az
ünnepi alkalom folytatásaként átadták az év sportolói díjakat.
Az egyesület vezetése néhány olyan sportembert is jutalma-

zott, akik nem a BSE keretein belül sportolnak, de teljesítményük és eredményeik alapján kiemelkedőt nyújtottak és öregbítik Bábolna hírnevét. Elsőként Miskolczi Julianna vehette át
az elismerést, aki Európa-bajnok, sokszoros országos bajnok,
olimpikon sportlövő.
Élő Lázár úszásban jeleskedik, regionális versenyeken szinte
minden úszásnemben remekül teljesít, bronzérmei bizonyítják
tehetségét. Íjászatban Bujáki Bálint országos, Európa és világbajnok, fiatal kora ellenére felnőtteket is térdre kényszerítő,
kivételes tehetségű sportoló. Karate sportágban Pataki Bence
nyújt immár évről évre kiemelkedő teljesítményt. Országos
és nemzetközi versenyeken dobogós helyezései elismerésre
méltók. A tavalyihoz képest bővült a sportágak köre, idén a
floorballozó Molnár Ágnes is díjazásban részesült, távollétében
édesanyja vette át a kitüntetést.
A BSE szakosztályaiban sportolók közül
a következők részesültek a 2016. év sportolója díjban:
– kézilabda, U9: Kovács Janka (edző: Horváth Andrea)
– kézilabda, serdülő korosztály: Régi Rebeka
(edző: Némedi Vida Ingrid)
– teke NB I. felnőtt: Szilágyi András
– teke NB I. ifjúsági: Szász László
– teke területi felnőtt: Mogyorósi Balázs
– teke területi ifjúsági: Jurics Gergő
– teke női játékos: Tomozi Barbara
– labdarúgás U7: Bakonyi Zoltán
(edző: Csongrádi Péter)
– labdarúgás U9: Szűcs Nimród (edző: Csongrádi Péter)
– labdarúgás U11: Ágoston Bertalan
(edző: Csongrádi Péter, Fábián Dávid)
– labdarúgás U13: Csokros Bence
(edző: Rózsahegyi Tamás)
– labdarúgás U14: Berta Gergely (edző: Nagy Ferenc)
– labdarúgás U16: Nyári Levente (edző: Karvaly Ottó)
– labdarúgás U18 női: Czefernek Dorka (edző: Kiss László)
– labdarúgás U19: Nagy Csaba (edző: Csongrádi Péter)
– labdarúgás felnőtt: Fábián Dávid (edző: Birta Gábor)
– labdarúgás öregfiúk: dr. Fehér Péter
A díjátadót követően Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke, a BSE 100-as Klub alapítója kért szót, aki a magyar és
a bábolnai sport sikereiről beszélt. Dr. Horváth Klára polgármester a sportolók számának növekedését emelte ki rövid beszédében, melynek köszönhetően egyre sportosabb település
lesz Bábolna.
Az ünnepség résztvevői természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók tortáját, ami elsősorban a legkisebbek körében volt népszerű.
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NYERGES BÉLA TEKE EMLÉKVERSENY:

KÖZEL 350 TEKÉZŐ BÁBOLNÁN

Nagy érdeklődés övezte az immár nyolcadik alkalommal
megrendezett Nyerges Béla Teke Emlékversenyt, mely az
idők során nemzetközi szintre nőtte ki magát. A versenyt
több kategóriában rendezték. Amatőrök, igazolt játékosok,
hölgyek és férfiak, idősek, ifjúságiak és serdülők egyéniben
és csapatban több mint egy hétig naponta kora délelőttől
késő estig gurították a golyókat és döntötték a bábukat a
tekepályán. A résztvevők számában a szervezők csúcsot
döntöttek, a tavalyi 293 nevező után idén 347 tekéző mérettette meg magát. A versenyzők az ország számos pontjáról érkeztek. Szegedi, pécsi, ceglédi, budapesti klubokból
is jöttek tekézők, több Zala megyei csapat is képviseltette
magát, de voltak itt szlovák és cseh bajnokságban szereplő együttesek is. A verseny színvonalát emelte, hogy több
szuperligás játékos, illetve csapat is megmérettette magát,
de válogatott tekézőket is felfedezhettünk az indulók között.
Az már természetes, hogy a Bábolna SE összes tekézője
elindult a versenyen, és kiemelkedő eredményeket értek el.
Skuba István szakosztályvezető külön kiemelte Tomozi Barbara teljesítményét, aki azon felül, hogy a verseny szervezésében oroszlánrészt vállalt, idén megnyerte az amatőr női
kategóriát. Az amatőr férfiak egyéni versenyében Mogyorósi Balázs a második, míg Skuba Zoltán a harmadik helyet
szerezte meg. Szépen szerepeltek csapatban is a bábolnaiak. Az amatőr férfi csapatok mezőnyében Bábolna IV-es

gárdája első helyen végzett, Bábolna I-es csapata pedig a
„profi kategória” második helyezettje lett. A torna legfiatalabb játékosa is Bábolnáról került ki, ő a 11 esztendős Morvai Dániel. A 8. Nyerges Béla Teke Emlékverseny vándorkupáját a szuperligás GYŐRSZOL TC vihette haza.
A bábolnai tekecsapat tagjai a hagyományokhoz híven ellátogattak a temetőbe Nyerges Béla sírjához, ahol tiszteletteljes főhajtás mellett lerótták tiszteletüket a helyi tekesport
megalapítója előtt.
hantos

MIKULÁS KUPA FOCITORNA:

A LABDARÚGÁS ÖNFELEDT ÉLVEZETE

A december hónap első sporteseménye a legifjabb labdarúgókat szólította meg. December 4-én ugyanis az ovis focistákat várták mozgalmas délelőttre a sportcsarnokban. A
hagyományos Mikulás Kupát már az ünnep jegyében szervezte meg Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka.
A labdarúgótornán 10 csapat küzdött a legjobb helyezésekért. Ászár, Tárkány, Szákszend, Bana, Bőny, Győrszentiván, Dunaszeg, az Üstökös FC és Bábolna két csapatra való legénysége rúgta óriási lelkesedéssel a bőrt
18
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egész délelőtt. A sportcsarnokban tehát minden idők legnépesebb mezőnye sorakozott fel az érmek és díjak elnyeréséért. Olyan sok labdarúgó palánta jött el, hogy egyszerre
két pályán zajlottak a küzdelmek.
A torna rövid szünetében a Tiamo moderntánccsoport is
közreműködött műsorral, benne a jóságos jótevő Mikulással, aki idén táncos formáját mutatta.
A várva várt díjátadásban is közreműködött a Mikulás
krampusz segítőivel, hiszen a tornát róla nevezték el. A Mikulás Kupa első helyezettje 2016-ban nagy meglepetésre
Bábolna I-es csapata lett, ugyanis a döntőben szoros mérkőzésen az Üstökös FC ellen diadalmaskodott. Második
helyen így a győriek végeztek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Győrszentiván gárdája állhatott fel. További eredmények: 4. Dunaszeg; 5. Bábolna II.; 6. Bana; 7.
Ászár; 8. Bőny; 9. Szákszend; 10. Tárkány.
A hagyományokhoz híven különdíjak átadására is sor került. A torna gólkirályi címét az Üstökös FC focistája, Bolla
Gellért nyerte el, a legtechnikásabb játékosnak a győrszentiváni Patyi Eriket választották, a legjobb hazai játékosok pedig Gyécsek Balázs és Láng Antos Huba lettek. A szervező,
Szilágyi Ágnes még két labdával ajándékozta meg egyrészt
a Dunaszeg, másrészt pedig a Szákszend csapatát.
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ANTOS CSABA KUPA:

KÉZILABDATORNA KÉT KOROSZTÁLYBAN
Hagyományos utánpótlás kézilabda
tornát rendezett december 11-én a
BSE kézilabda szakosztálya a sportcsarnok gondnoka, Szilágyi Ágnes
hathatós szervezőmunkájának segítségével. Az Antos Csaba nevével
fémjelzett sportesemény a tragikus
körülmények közt elhunyt sportkedvelő bábolnai fiatalember emlékékét
őrzi évről évre, aki a helyi kézilabdázás segítésén munkálkodott. Családja
Csaba halálát követően alapította a
tornát, mely a bábolnai kézilabdázás
utánpótlását hivatott előremozdítani.
Idén először két korosztály versengett a díjakért. Elsőként a legfiatalabbak, a „szivacskézis” lányok vívták

mérkőzéseiket a sportcsarnok küzdőterén. Ács, Bábolna és Öttevény kézilabdázó palántái igyekeztek bevenni
egymás hálóit több-kevesebb sikerrel. Ők még a sportág alapjaival ismerkednek, a technikai képzés elején
tartanak, tanulják a szakág szabályait
– mondta el lapunk számára Horváth

Andrea, a legkisebbek helyi edzője.
Néhány hónapja foglalkozok a bábolnai lányokkal, edzéseken a kicsiket
igyekszik a nagyobbakhoz felzárkóztatni, hiszen ebben a korosztályban
első osztályostól a negyedikesig sportolnak a gyermekek. Az Antos Kupán
a kicsiknél Ács diadalmaskodott, ők

25. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hagyományos sakkversenyünkre.
Időpont: 2017. január 28. Kezdés: 9 órakor.
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola. Nevezés a helyszínen 8 órától.
11 kategóriában óvodástól nyugdíjasig lehet versenyezni
a jól bevált gyakorlat szerint. Értékes díjak, oklevelek, izgalmas játszmák
várnak a jelentkezőkre.
Érdeklődni az iskola telefonszámán 34/369-220, és a szervezőnél
70-520 4323, illetve a 34/369-710 számon lehet.
Minden remélt támogatónak és az indulóknak előre köszönettel:
Bierbauer Imre szervező

végeztek az első helyen. Másodikként
végzett a tornán Bábolna és harmadikként Öttevény. A gólkirálynő az ácsi
Tóth Éva lett, a legjobb kapus címet
Bukovits Lora nyerte el Öttevényből, a
legjobb játékos Farkas Boglárka lett a
bábolnai csapatból.
A serdülők korosztályában is a fent
említett három település csapatai
mérkőztek, de ők már teljes pályán
küzdöttek egymással. Némedi Vida
Ingrid edző heti két edzésen foglalkozik a négytől hetedik osztályos bábolnai lányokkal, akikhez a környékbeli
településekről is csatlakoztak néhányan. Ők már rendszeres szereplői a
Győr megyei „Erima bajnokságnak”,
de szeretnének kilépni a nemzetközi
porondra is a „Balázs Kupán” történő
részvételükkel. A nagyobbaknál Öttevény nyerte az Antos kupát. Második
helyet szerezte meg a Bábolna, harmadik helyen végzett az Ács együttese. A gólkirálynői címet a bábolnai
Németh Diána érdemelte ki, a legjobb
kapus Góczán Anna lett Ácsról, a legjobb játékosnak járó jutalmat Nyerges
Anna öttevényi játékos zsebelte be.
Az Antos család tagjai is megtekintették a torna mérkőzéseit. Zsófia és
két fia, valamint Mónika a díjak átadásánál is aktív szerepet vállaltak.
A kupa történetének fontos része,
hogy a névadó családtagjai a torna
alkalmával adományoznak is. Idén is
átadták a BSE kézilabda szakosztály
számára felajánlott támogatásukat.
Hantos Péter
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NEM CSAK A KUPÁT,
DE A MALACOT IS BÁBOLNAIAK NYERTÉK
SZILVESZTER KUPA FOCITORNA:

Hagyományos
óévbúcsúztató
labdarúgótornának adott otthont
sportcsarnokunk december 29-én.
A sportesemény nagy népszerűségnek örvend, hiszen története
egyidős a létesítményével, immár
tizenötödik alkalommal szervezte
meg Szilágyi Ágnes gondnok. Évről
évre szívesen jönnek ide környékbeli baráti társaságok, hogy egy vidám, sportos napot töltsenek el.
Ez évben nyolc csapat versengésére nyílt lehetőség. A küzdelmek
délelőtt 11 órakor kezdődtek az „A”
csoport találkozóival. Körmérkőzéses
rendszerben, 25 perces játékidőben
döntötték el a helyezések sorsát. A

sorsolás két bábolnai, bőnyi és koppánymonostori gárdát hozott öszsze, akik szoros mérkőzéseket vívtak
egymással. Végül két gárda: a „Gyakadémia Bábolna” és a Bőny Szavill
Consulting harcolta ki a továbbjutást.
A „B” csoport mérkőzései délután két
órától zajlottak. Ászári, szákszendi,
kerékteleki és kisbéri együtteseknek
szurkolhattak a nézők. Ebből a csoportból a „Dream Team” elnevezésű
Szákszend környéki gárdának és a
Keréktelekiből érkezett focistáknak sikerült továbbjutni.
A helyosztó mérkőzéseken az ötödiktől nyolcadik helyek sorsát döntötték el a résztvevők, majd a csoportel-

sők és másodikak fociztak a döntőben
való szereplésért. A harmadik-negyedik helyért a „Dream Team” játszhatott a Kisbér ellen, a döntőt pedig a
tavalyihoz hasonlóan a bábolnai és a
bőnyi fiatalokból álló együttesek vívták. Az első helyért járó kupát idén a
„Gyakadémia Bábolna” vihette haza,
másodikként a Bőny Szavill Consulting végzett, a harmadik helyet pedig
a kisbéri gárda szerezte meg. A torna
gólkirályi címét Pető Dániel a „Dream
Team” csapat játékosa nyerte el, a
legjobb kapus a kisbéri Kolonics Gábor lett, a legtechnikásabb játékosnak
pedig a Bőny labdarúgóját, Szabó Aurélt választották a szervezők.
A döntő mérkőzéseit megelőzően
került sor a tombolatárgyak kisorsolására. A résztvevők természetesen legnagyobb izgalommal a fődíjat, az élő
szilveszteri malacot várták. Ez évben
is Bábolnára került a röfi, Csillag Máté
volt a szerencsés nyertes.
A torna nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Szilágyi Ágnes szervező köszönetét fejezi ki Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai
Naposcsibeboltnak, Skuba Istvánnak,
az ácsi Piskóta cukrászdának és a
Hungary Pork Kft. anyagi támogatásukért.
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