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December elsejétől minden vasárnapon kigyúlt
egy gyertya fénye a város adventi koszorúján
A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyájának fénye
mind a Megváltó születését, és azzal az isteni szeretet
üzenetét közvetítette, melyre az ünnephez közeledve
mindannyian egyre befogadóbbak lehettünk.

lelkész Lukács evangéliumából idézett és tett magyarázatot
az igére. A házigazdák ezúttal a a bábolnai óvónők voltak. A
harmadik vasárnapon Menyes Gyula evangélikus lelkész János
evangéliumából idézett, majd az Anonim Drámacsoport ajándékozta meg műsorral a jelenlévőket.

Évekkel ezelőtt a város lakóinak kis csoportja egy betlehemet
állított a város központjában. Mária és József szálláskeresése,
a jászoli életkép, a fényes csillag követése, Jézus születésének
máig élő története, a pásztorok és a királyok csodálata és
mindaz, ami a karácsony üzenete mind megelevenedett az
elkészült alkotásban. Több volt ez mind egyszerű alkotás, hiszen
megmozgatta a közösséget, szívből szóló közös alkotásra sarkallta a helyieket azzal az elhivatott szándékkal, hogy örömet
okozzanak minden bábolnainak.

A hit és a remény gyertyája után a harmadik vasárnapon az
öröm gyertyájának lángja is kigyúlt. A legnagyobb izgalommal
azonban mindenki a negyedik alkalmat várta. Ezúttal esernyők
alól szólt hangosan a karácsonyi ének. December 22-én a Cseperedők Néptánccsoport tagjai voltak az énekes házigazdák. A
karácsonyi dalokban rejlő bölcsességeket mindenki magával
vihette otthonába. A hideg idő ellenére minden vasárnapon
melegséggel tölthettük szívünket. A szokások szerint a közösségi karácsonyvárást mindig szeretetvendégség várta, mely
ugyancsak fontos kelléke a meghitt együttlétnek. A városlakók
szép hagyománya idén is fontos fejezete lehetett az esztendő
eseményeinek, hiszen az összetartozás, a közösség erejének
csodáját érezhette mindenki, aki időt szánt vasárnapjaiból a
bábolnai programsorozatra.

A különös jelentőségű betlehemi életkép azóta minden
esztendőben látható decemberben a városközpontban díszelegve az adventi időszakban, hogy emlékeztessen a szeretet és
a közösség fontosságára. Örömteli, hogy az együttlét szándéka
azóta csak erősödött: a karácsonyvárásban így ismét együtt volt
a város apraja és nagyja. Ezeken a vasárnapokon a közösség
megmutatta: „Csak azok a pillanatok igazán fontosak számunkra,
amikor együtt vagyunk.
Vasárnapról vasárnapra dalok csendültek fel a betlehemnél,
valahogy őszintébbek voltak a szavak és a mosolyok, mindenki
igyekezett a maga legjobbját nyújtani a szeretet erejével.
Advent első vasárnapján dr. Szalai Gábor katolikus plébános
tett szolgálatot, majd az Idősek Klubjának tagjai énekeltek. A
második gyertyagyújtás alkalmán Simon Norbert református

Elkészült Bábolna Város 2020-as falinaptára, mely átvehető a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.
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Boldog új évet
Bábolna!
2019 igazán mozgalmas és sikeres esztendő volt városunk életében.
Békésen éltük a mindennapjainkat,
működtünk, fejlődtünk és persze
naponta láthattuk, hogy épül a
termálfürdőnk, hogyan szépül a
szabadidőpark. Hosszú évek tervezése után 2020-ra a véghajrához
értünk, és már csak pár lépésre
vagyunk álmunk megvalósulásától.
Az épületek elkészültek, a műszaki
berendezések készen állnak, a próbaüzem veszi kezdetét. Ilyenkor már
mindenkit szinte csak egy dolog
izgat. Mikor fog megnyitni a fürdő?
Bár bíztunk benne, hogy már most télen, jóval az eredetileg vállalt
2020. októberi időpont előtt birtokba vehetjük a fürdőt, azonban
erre még kicsit várnunk kell. Hiába vagyunk a termálfürdő belső
munkáival készen, hiába csábítanak a medencék és a szauna,
sajnos az engedélyeztetési eljárás és a próbaüzem alatt még zárva
kell tartanunk. Ez akár 2-3 hónapot is igénybe vehet, így pontos
dátumot még mindig felelőtlenség lenne mondani. Munka persze
addig is akad, hiszen a belső munkák után még el kell készülni a
strand területének füvesítésével, rendezésével is. Ezért még egy
kis türelmet, megértést és kitartást kérünk mindenkitől – a lényeg,
hogy kész és szép legyen a Mi fürdőnk!
A 2020-as év, mint látják, elsősorban a termálfürdőről, a strandról és
a szabadidőparkról fog szólni. Hiszen még csak a célegyenesbe értünk,
a megnyitást követően újabb feladatok és kihívások állnak majd előttünk – egy új korszak, amelyet Bábolna meg akar nyerni! Jó látni, hogy
a beruházás már a megnyitás előtt megmozgatta és megmozgatja
nem csak az itt lakókat, de a cégeket, vállalkozókat is, legyen szó új
szolgáltatásokról, vendéglátásról, szálláshelyekről.
Erre a tenni akarásra, összefogásra büszkék lehetünk, és erre a közös
összefogásra szükségünk lesz a jövőben is.
„Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád,
inkább azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért!”
Fontos mondat, melynek üzenete számunkra is könnyen lefordítható. Nekünk is az a legfontosabb, hogy elgondolkodjunk, mi mit
tehetünk Bábolnáért, városunkért, otthonunkért?
Sokan gondolkodnak manapság úgy, hogy „ott a hazám, ahol jó
dolgom van”. Mi azonban máshogy állunk a világhoz. Mi azt mondjuk,
itt a hazánk, itt az otthonunk, itt szeretünk élni. A lokálpatriotizmus
lényege a hűség. Úgy gondolom, ez a mi közösségünk igazi fundamentuma. Hűség az otthonunkhoz, a városunkhoz, a közösségünkhöz és
egymáshoz. És ebből következik a mi közös ügyünk: Bábolna. Ennek a
közösségnek ez a morális alapja, ez adja tartását és erejét.
Ennek szellemében kívánok mindenkinek boldog, sikeres új
évet! Dolgozzunk tovább együtt Bábolnáért!
www.btv.hu
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Önkormányzati híradó
Ünnepélyes alkalom volt december 16-a az újonnan megválasztott
Gyök-vezetők számára, hiszen a
képviselő-testületi ülés menetében
ünnepi mozzanatként gratuláltak a
fiataloknak a grémiumi tagok.

A bizottsági döntések közül kiemelendő,
hogy változik a szociális csomag, melynek
értékét is megemelték. Támogatták, hogy
Bábolna is csatlakozzon a Giro d’Italia
2020. Magyarország Országos Kerékpár
Körverseny lebonyolításához, ezután
pedig lakossági kérelmeket bíráltak el,
Bábolnán erős figyelem jut minden koroszvalamint foglalkoztak önkormányzati
tálynak, így nem véletlen, hogy a fiatalok
közterület-felügyelet, mezőőr-szolgálat
is fontos építői a helyi társadalomnak. A
és rendészet kialakításával.
Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági ÖnkormányA Közösségi Együttélés Helyi Szabázat jól szervezett formában működik, vezelyairól
szóló rendelet ismét előkerült. Ezt
tőit demokratikus úton kétévente Gyök-vákiegészítve
tárgyaltak a temetőkben való
lasztással segítik, hogy aztán a korosztályt
morállal
kapcsolatban,
elmondták véleérintő ügyekben ugyancsak szervezett forményüket
a
sírhelyeken
való
túlterjeszkemában, mindig megújulva programokat
désről,
faültetésről,
illetve
az
urnasírhelyek
szervezhessenek megszólítva kortársaikat,
hallathassák hangjukat a közügyeket ille- körülkerítésének igényéről, a kerti hullatően is. A bábolnai grémium soros ülésén dékégetés szabályainak megszegéséről.
megköszönte a 2017-2019-es időszakban Ez utóbbiban az intézkedési út, illetve a
feladatokat vállalt Gyök-tagság munkáját, bírság kiszabását is megfogalmazták.
A 2020-ra vonatkozó közterület-hasznámajd eskütételre kérte fel: Szabó Taddeus,
lati
díjak emelkedtek döntésük értelmében.
Panák Máté és Kocsis Mónika megválaszA
telekárakkal
és bérleti díjakkal is foglaltott gyermekönkormányzati képviselőket,
koztak.
Miután
a város valamennyi építési
valamint Konczi Tamás GYÖK-polgármestelkét
értékesítették,
így jövőre új telkek
tert. Megbízóleveleik átadását követően
kialakítása
és
közművesítése
lesz feladatuk.
eredményes munkát kívántak a fiataloknak
Csak
ezután
kívánnak
a
telekárakról
újra
a két évre szóló ciklusra.
tárgyalni. Változtattak azonban a lakbéreA folytatásban Pauerné Erdélyi Erika, a
ken: az Árpád közi lakásoknál 53 ezer 40
Helyi Választási Bizottság elnöke ismerforintra emelték fel a havi bérleti díjat, a
tette, hogy az összeférhetetlenség jogfennálló kedvezményeket eltörölték.
címén lemondott bábolnai képviselő:
A folytatásban a Bábolna Strand és
Popovics György helyébe a sorrendiség
Termálfürdő
üzemeltetési elképzelései
okán Szepesi Tamásné került a képviselő-testület tagjai közé. Popovics György kerültek a fókuszba. Így foglalkoztak az
megyegyűlési elnökként folytatja jövőben üzemeltetés szabályzatának kialakítására
is munkáját. Szepesi Tamásné ünnepé- vonatkozó ajánlattal és a tűzvédelem kialalyesen letette esküjét, majd elfoglalta a kítására vonatkozó árajánlat is napirendre
került. A strand és fürdő területén a próbatestületben a helyét.
üzem már megindult. A remények szerint
Ezt követően a két ülés között történt
a metángázos kiserőművet januárban
események, lejárt határidejű határozatok
ünnepélyesen átadhatja a városvezetés,
ismertetése, valamint a napirendi pontot
a csónakház és a szabadidőpark átadása
nem igénylő bizottsági döntések kerültek március 31-vel esedékes. A projektek tehát
előtérbe. Ezek közt említést érdemlő a a befejezés szakaszába értek.
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Döntött a testület arról, hogy továbbra
közszolgáltatási beszámolója, valamint a
is
folytatják
a „Termelj otthon!” mozgalmat,
Komáromi Rendőrkapitányság tájékozmely a kiskerti termelést népszerűsíti és
tatója a városban történt rendőri intéztámogatja vetőmagcsomaggal.
kedésekről. Elhangzott, hogy módosul a
A Magyar Falu-program keretében 15
Magyar Posta nyitvatartási ideje január
elsejétől, péntekenként 8 órától 16 óráig millió forint értékű eszköztámogatást nyert
tartanak nyitva. Elismerő oklevelet kapott a város, melyből Bábolna parkfenntartása Városi Könyvtár, Művelődési és Sportköz- ban alkalmazható eszközöket vásárol majd.
Az önkormányzati cégek könyvelése és
pont intézmény munkája elismeréseként,
a hivatal fénymásolóinak működtetése is
melyhez a grémium is gratulált.
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porondon volt. A meghirdetett pályázatokból a korábbi megbízottat, Pőcze Lászlót
választották a fénymásolás témájában. A
könyvelési szolgáltatásokra Vígh Tiborné
ajánlatát fogadták el.
A Bábolnai Strand és Termálfürdő területén működtetendő vendéglátóegységek,
a főzőkonyha témakörében tárgyaltak a
folytatásban, a szabadidőpark területén
kivitelezett csónakház és teniszpálya bérbeadásának témaköre is terítékre került.
A bérleményekre akadt elegendő érdeklődő, akik március 12-ig nyújthatnak be
ajánlatot, így márciusban tűzhető ismét
napirendre a téma, amikor már a bérlők
konkrét személyéről hozhatnak döntést a
grémium tagjai.
A Helyi Értéktár Bizottság megalakítása és érvényesítése következett az
ülés menetében, mely bizottság a helyi
értékek megóvása érdekében működik:
dr. Horváth Klára polgármester, Jakusné
Udvardy Hedvig és Veresné Szkocsek
Mária tagokkal. Ilyen védendő érték lehet
Bábolnán akár az Életfa is, melyre nemcsak
büszke minden helyi lakos, de segíti a helyi
identitás erősödését is.
Összetett napirendi pont volt az európai
uniós pályázatokkal összefüggő fejlesztések témaköre. Szinte minden uniós
beruházás esetén hoztak egy-egy döntést
a munkálatokkal és a finanszírozással kapcsolatban is. Visszavonták többlettámogatási igényüket a metángázos kiserőmű
kapcsán, az óvodai ajtócseréről is beszéltek,
a csónakház esetében az akadálymentesítés részleges megvalósítása, a szabadidőparknál a pótmunkák kerültek napirendre.
A Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal munkáját érintően ismét tárgyaltak,
miután Bana Község Önkormányzata úgy
döntött, hogy nem kívánnak változtatni
a közös munkán, a közös felálláson. A két
település között hatályos megállapodás
felülvizsgálatát, a megállapodás módosítását azonban kezdeményezte a grémium.
A képviselő-testület foglalkozott a lovasiskola kérésével, majd zárt ülés keretében
vitatták meg a strandfürdő ügyvezetőjének juttatását, valamint a Bábolnai Fórum
helyi havilap nyomtatásával kapcsolatos
árajánlat elfogadása zárta a városi ügyekről szóló tanácskozást.
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Tevékeny szereplők a helyi adózók
Már hagyomány, hogy Bábolna köszönti a város nagy
adózóit, vállalkozásainak képviselőit.

településünket. A közös érdekek miatt a vállalkozások, az önkormányzatok, a települések, így Bábolna természetes szövetségesei. Nagyon
fontos, hogy érdekeinket időről-időre egyeztessük egymással, hogy
ne adódjanak problémák félreértésekből, vagy ne történhessen meg,
hogy információ hiányból adódóan nem használjuk ki a kölcsönösen
adódó lehetőségeket” – mondta el beszédében dr. Horváth Klára
polgármester, aki a további együttműködést illetően fogalmazta
meg reményét a városban termelő gazdasági társaságok felé.
Az összejövetelen tiszteletét tette Popovics György megyegyűlési
elnök is, aki ugyancsak tisztában van a helyi gazdasági szereplők
építő munkájával, adóforintjaik jelentőségével, valamint társadalmi szerepvállalásukkal is. Beszédében kiemelte: Bábolna
folyamatosan lépett előre az elmúlt években, ami megalapozta
azokat a nagyberuházásokat, melyek már a jövőbe mutatnak.

December 13-án Luca napján az Ötösfogat étteremben adott
karácsonyi köszöntő műsort a Cseperedők Néptánccsoport, így
fogadta a város vezetője, dr. Horváth Klára a meghívottakat,
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt, Popovics
György megyegyűlési elnököt, önkormányzati képviselőket,
intézményvezetőket, valamint a legfőbb meghívottakat: a város
gazdasági társaságainak vezetőit. A polgármester a vállalkozók
által biztosított stabil hétteret emelte ki beszédében. Az adóforintok anyagi megnyilvánulásán túl a vállalkozások felelősségére is utalt a városvezető.

A megyegyűlési elnök figyelmeztetett arra is, hogy Bábolna
komoly nagyberuházások átadása előtt áll, amelyek rendkívüli
összefogást igényeltek az önkormányzat, a megye és a gazdasági
szereplők hármas fogatában. Az elnök a következő európai uniós
ciklusról beszélt, ami újabb kihívásokat jelent az országnak, a
településeknek, vállalkozásoknak.

A találkozó folytatásában egy kisfilmet vetítettek, amelyben
a város fejlődését alátámasztották, hiszen a település legfontosabb fejlesztései körvonalazódtak a képkockákon. A városvezető
köszönetet mondott a vállalkozások vezetőinek, kitérve az előrehozott adóbefizetésekre is, mellyel jelentősen hozzájárultak a
beruházások finanszírozásának stabilitásához. Dr. Hováth Klára
– „A kis- és középvállalkozások sőt gyakran a nagyvállalkozások Bábolna eredményeiről is beszámolt, különös tekintettel a helyi
helyi leányvállalatai, egységei számtalan esetben a helyi közösség lakosság érdemeire, fiatalok sporteredményeire. A polgármester
vérkeringésének szerepét is betöltik. Összekötik az embereket és az büszkeséggel köszöntötte Budai Lászlót, a Bábolna Sped Kft. ügyerőforrásokat, és amellett, hogy megélhetést nyújtanak a csalá- vezetőjét, aki a Fuvarozók Országos Szövetségétől a napokban
doknak, képzési programjukkal és más támogatásukkal is segítik vehette át életműdíjként az Év Vállalkozója díjat
A tervezettnél jobban haladnak a fürdő építési munkálatai.
December közepére a három medence csempézését és elektromos szerelését is befejezték, így elérkezett a várva várt pillanat,
amikor megjelenhetett a termálkutak vize a csővezetékek végén.
A medencékben már gőzölög a melegvíz, és a gázleválasztóba
is megérkezett a metángázt tartalmazó víz, hogy hamarosan
hő- és villamosenergiával lássa el az önkormányzat néhány intézményét. Dr. Horváth Klára polgármester szerint a tervezetthez
képest mintegy fél évvel korábban átadhatják a fürdő létesítményeit, ahol a medencék mellett szaunák, gőzkabin, különféle
masszázsok, illetve étterem és büfé várja majd a vendégeket. Az
épület bútorzata és berendezési tárgyai is elkészültek

munkálatok zajlanak, és ahogy az látható, a hatalmas játszótér is
készen várja a gyermekeket. A hivatalos átadóig azonban senki
ne használja a területet és az eszközöket, mert addig építési
területnek minősül, ezen felül pedig balesetveszélyes.

A szabadidőparki beruházás szinte átadásra kész, jelenleg
tereprendezési és pótmunkálatok zajlanak. A csónakházon is
az utolsó simításokat végzik az építők, valamint a gépészeti
www.btv.hu
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Mosolyt fakasztó Mikulás-ajándék
December 6-án megelevenedett Szent Miklós legendája.

A fehérszakállú Mikulás a városban is járt jógyerekek után kutatva.

A bábolnai iskolában sem feledték a szép hagyományt, és minden
gyermek örömére elérkezett a Mikulás napja, ami az ajándékozásról és a jócselekedetekről szólt. A legkisebbeket az ötödikesek
lepték meg az osztálytermekben.

Az általános iskolához hintóval érkezett, majd bebarangolta az

Természetesen mindenhol felcsendült egy-egy Mikulásos
dalocska, vagy versike, amelyekért cserébe édességet osztott a
Fehérszakállú. A jeles napon a drámacsoportosok is adtak műsort
az alsósoknak.
Bábolna legifjabb lakóinál, az óvodában is járt a Mikulás.
Először csak az óvoda udvaráról leste meg a kicsiket, különös
tekintettel a jógyerekekre figyelve. Az óvodások minden esztendőben tisztára pucolt cipőikbe várják a Mikulás ajándékát, verset
és dalokat is tanulnak bőven a Jótevő köszöntésére. A Mikulás
az óvodai csoportokba is ellátogatott, majd a bölcsődéseket is
meglepte piros ruhájával és fehér szakállával, édességet rejtő
zsákjával. A gyermeki hit elevensége túláradt az intézményben:
ahol aznap minden gyermek jól viselkedett.
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utcákat, ahol akadt verselő, daloló gyermek bőven. Zsákjából
örömmel osztogatta az édességet, jó élményeket hagyva a Mikulásváró kicsik és nagyobbak körében.
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Örök hűség?
Az emberi érzelmekről és cselekedetekről, a mindennapi
küzdelmekről szóló darabot láthattak városunk színházműfaj kedvelői december 2-án a Szabadidőközpontban.

kapcsolatuk, utánozhatatlan bájjal átszőtt, pikáns szerelmi történetük egy olyan komédiává nőtte ki magát, mely mindenki
szemébe képes könnyeket csalni.

A Spirit Színház által bemutatott „Jövőre, veled, ugyanitt”
című kétszereplős előadás Perjés János és Gubík Ági remek
alakításával varázsolt megható és szórakoztató pillanatokat a
nézőközönségnek.
Perjés János nyolc éve alapította meg a társulatot, amely
magas színvonalat képviselő, igényes alkotóműhely. A színház
olyan előadásokkal szolgál a nagyközönségnek, amelyek minden
esetben valamilyen értéket közvetítenek és az emberek lelkéhez
szólnak. Egyedi sajátosságuk: kevés helyigényük és kevés szereplő
számuk. Az egyes darabokkal igyekeznek saját játszóhelyükön
kívül az ország több pontjára is ellátogatni, mindenki számára
elérhetővé téve így a szórakozás ezen formáját.
A városunkban előadott darab már több éve a repertoárjuk
része, nagy népszerűségnek örvend, hiszen olyan érzéseket, A darab érdekessége, hogy a színpadon csupán két szereplő mutatgondolatokat közvetít és mutat be, amelyek mindenki életében
kozik, ami fokozottabb játékot kíván a színészektől. A Spirit Színház
előfordulnak: a főszereplők, Doris és George gyermekei már fel- művészei azonban remekül megbirkóztak a feladattal, a nézők
cseperedtek, ám családi életükben számtalan problémával kell
fergeteges előadást láthattak. Januárban a kultúrakedvelők ismét
szembenézniük. Az idő múlása, az öregedés, öröm, bánat, beteg- élvezhetik a remek színészi játékot, az akkor bemutatásra kerülő
ség és egészség egyaránt megjelenik az életükben. Fordulatos „Páros hármas” című vígjáték szintén felhőtlen szórakozást ígér.

A jövő kapujában
December 7-én báli ruhára cserélték lovaglócsizmáikat
városunk lovasiskolájának diákjai, elérkezett ugyanis a
tanév egyik legjobban várt eseménye, a szalagavató. A
sportcsarnokban megtartott esemény nagyon fontos
szerepet tölt be a végzős tanulók életében, hiszen a szalagtűzés a tanulmányok végéhez közeledve az elválást,
felnőtté válást is jelképezi.

Az iskola nevével ellátott, szív fölé tűzött szalag és az utána következő bál hagyománya közel 200 éve, Selmecbányáról indult, és ma
már hazánk valamennyi középiskolájában elterjedt. A ceremóniát

korábban valétálásnak nevezték, a latin Valete!, azaz Éljetek boldogul! kifejezés alapján, mellyel az iskola útjukra bocsájtotta
az érettségi előtt állókat. Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója beszédében
emlékeztette a diákokat arra, hogy a szalag az elért eredményeik
büszkeségén kívül felelősségteljes példamutatásra is ösztönzi a
felsőbb évfolyamosokat.
A megható esemény egy különleges momentummal vette
kezdetét, mely során hazánk Himnuszát egyedi, acapella stílusban énekelték el a diákok és pedagógusaik. Ezután a ballagó
osztályok bemutatták az általuk készített mókás kisfilmeket,
melyek felidézték az iskolában eddig eltöltött évek legvidámabb
perceit, majd pedig a hagyományos szalagtűzés következett.
Az idei tanévben négy osztály 45 diákjának szíve fölé került fel
a szalag, akik kitartásukkal már bebizonyították, hogy méltók a
lovas szakma képviselésére.
Az est fénypontja a báli ruhában előadott keringő, melynek
lépéseit hetek óta lelkesen gyakorolták. A sok próba feszültségét enyhítendő a diákok mókásan megkoreografált tánccal is
meglepték a nézőközönséget. A bál végén pedig a szülőket is
bevonták a táncba, örökre szóló szép emlékeket szerezvén ezzel.
A diákok számára nem ér véget a felkészülés a szalagavató
ceremóniával, hiszen szorgalmasan készülnek tovább a januárban
megtartandó elővizsgáikra, illetve a tanév végi számonkérésekre,
ballagásra.
www.btv.hu
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A karácsony közösségünk
legszebb ünnepe
A társadalom legkisebb közösségében: a családokban a
legszentebb ünnep a karácsony.

Nagy Karácsony az iskolások körében

Az ünnepre mindenki készült. Csillogó díszbe öltöztettük otthonainkat, melyekben mézeskalács illatozott, fények gyúltak,
téli dekorációkban bővelkedve pompáztak a falak kívül és belül
egyaránt. Ennél azonban talán még többet jelentett számunkra
lelkünk felkészítése az ünnepre, mely az odafigyelésről, a nyugalomról, a szeretetről szólt, üzenve kicsinek és nagynak, egymáshoz közel állónak és távol esőnek egyaránt. December 24-re
szinte mindenki éhezett a családi együttlétre, a szeretetteljes
gondolatokra, az egymással megosztható örömökre. Bábolna
közössége is díszbe öltöztette a várost, a városközpontban felállított betlehemi életkép is üzent a lakóknak: küszöbön az ünnep.
Most, hogy már el is hagytuk azt, talán szívesen idézzük fel a
karácsonyvárás izgalmas és szép pillanatait...

Minden karácsony előtt
óvodások szereznek örömet
az Idősek Klubjában.

A sportcsarnok adott otthont az iskolai karácsonynak a téli
szünidő előtt, december 20-án, amikor az ünnepség felvezetéseként Veresné Szkocsek Mária szólította meg karácsonyi gondolattal a jelenlévőket. Az iskolai közösség számára az Anonim
Drámacsoport, a harmadik és negyedik osztályos tanulók adtak
szívhez szóló, jelmezes műsort. A gyerekek kórusban is énekelték
a karácsony legszebb dalait, ajándékként átnyújtva az iskolatársaknak. A drámások betlehemi játékkal kedveskedtek az alkalomra. Az iskolások aztán csukott szemmel várták a tantestület
meglepetését, ami idén is a várva várt torta volt. A két hatalmas
édességből jóízűen falatozott az iskola közösség.

Kiállítással kedveskedett az iskola

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető köszöntötte az óvodás
szereplőket december 19-én, a karácsonyi ünnepségen a
klubban. Régi szokás ez, hogy az óvodások tesznek az idősek
kedvére, akik mindig izgatottan várják a dalos, táncos, mondókás
köszöntést. A kicsik bája most is melegséggel töltötte meg a
szobát. Szívből szóló dalaik és színpadi jelenetük őszinte mosolyt
csalt a szépkorúak arcára. Az Idősek Klubjának tagjait dr. Horváth
Klára polgármester is köszöntötte, kiemelve az ünnep szépségét,
mondanivalóját. A polgármester megköszönte a szépkorúak
egész éves támogatását, majd jelképesen átadta az önkormányzat finomságokban bővelkedő ajándékkosarát. Grónyi Gézáné
Teri néni verssel köszöntötte a klubtársakat, és a vendéglátás sem
maradt el. Az Idősek Klubjának tagjait süteménnyel kínálták, a
karácsonyi édességet a szépkorúak jóízűen fogyasztották egymás
társaságában.
8

www.btv.hu

Ahogy az minden esztendőben lenni szokott, idén sem maradt
el az iskolások alkotásaiból készült munkákat népszerűsítő kiállítás az intézményben. Idén is ízléses kivitelezésben mutatták be
december 18-án a diákság körében készített karácsonyi tárgyakat, amelyek nemcsak a karácsonyi díszítésben, de karácsonyi
ajándékként is kiválóan hasznosulhattak. A kiállítás kezdetén a
verses köszöntést követően az igazgató: Bajcsainé Hajagos Ildikó
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köszöntötte a tárlat iránt érdeklődőket, majd mindenki kedvére
barátkozhatott a képzelőerőt és az alkotást dicsérő tárgyakkal. A
diákok a karácsony ihlette kiállítás anyagát technika és rajzórákon
készítették. Az esemény most is kézműves játszóházat is tartogatott, amelyben ismét a kézi ügyesség kiteljesedésére teremtettek
nagyszerű alkalmat.
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A legjobban a gyermekek várják...

Karácsony a ménesudvarban
lovasiskolás módra

A hagyományok szerint a Ménesbirtok udvarán karácsonyoztak a lovasiskolások. December 19-én megtartott ünnepségük nyitányán a harsonások hangja járta be a teret. Körmendi
Csaba igazgató beszédében úgy fogalmazott: a karácsony a
keresztény világ legnagyobb ünnepe, az az ünnep, amelyre
a leghosszabb ideig készülünk. Az igazgató beszélt a várakozásról, nemzetünk hagyományos értékeiről, a felkészülésről, a
karácsony csodájának megéléséről.

A Szabadidőközpontban ünnepeltek a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ meghívottjai: a nagycsaládosok december 18-án.
Egy szépen felöltöztetett karácsonyfa alatt sorakozott az a
sok-sok ajándék, amit a meghívott gyerekeknek szántak. Egy
közös éneklés után találtak gazdára a kicsik és nagyobbacska
gyerkőcök számára névre szólóan összeállított csomagok. A
nagycsaládosok karácsonya főképpen az ajándékozásról szól,
a kicsik öröméről, mely értelmet teremt az ünnepnek. A gyerekek mosollyal hálálták meg a jószándékot, örömük meghitt
pillanatokat okozott az ajándékozóknak.

Valódi izgalom az óvodában

A méneskarácsony ezt követően a diákok felolvasásával
folytatódott, melyben megelevenedett a karácsony története,
műsorukban ötvözve az irodalmat a muzsikával. A kórus a fiatalság hangján énekelte karácsonyi dalait. A szívet szeretettel
megtöltő kórusdalok után szeretetvendégség vette kezdetét.
A diákság és a tantestület egymás társaságában fogyasztották
a hidegben a meleg teát, a kínált süteményekkel megédesítve
fiatalos ünnepségüket.

A bölcsődések és az óvodások is kaptak ajándékot. A város legfiatalabbjai meglepetéssel fürkészték az alagsorban felállított
karácsonyfa fényeit, és az alatta sorakozó ajándékokat december
20-án. Az óvodába a polgármester, dr. Horváth Klára is ellátogatott a karácsonyi ajándékosztás napján.
Minden óvodai csoportba jutott ajándék a dalokért cserébe.
A gyerekek nagy izgalommal vették körbe a meglepetéseket
rejtő dobozokat, apró kezeik a csinos csomagolópapír alatt
rejlő meglepetést keresték. Természetesen, a dobozokban új
ajándékok lapultak, melyek jó ideig a kedvenc játékok között
biztosan porondon lesznek.
www.btv.hu
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Együtt éltük meg
a karácsonyi csodát

Zsúfolásig megtelt asztalokkal várták a karácsonyi vásárba a
bábolnaiakat december 20-án a Szabadidőközpontba. A vásárban a kézművesség sokszínű kavalkádja azt mutatta, hogy településünkön rengeteg ügyes kezű és értékteremtő, alkotó szándékú
ember él. Portékák sokaságát vonultatták fel ízléses tálalásban
a vásárban a helyiek kedvére téve, hiszen sokan kerestek kézzel
készült ajándéktárgyakat szeretteiknek. A Szabadidőközpont
színpadán Török Sándor intézményvezető köszöntötte az évek
óta hagyományosan visszatérő városi karácsonyi műsor közönségét és szereplőit egyaránt. A Bábolnai Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai adtak műsort, így volt tánc a „tiamósok”

Ajándék
kicsi kezekbe
December 10-én a Bábolnai Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde Pillangós csoportja látogatott el a
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ helyiségébe,
és ajándékokat vittek a nehezebb anyagi körülmények között élő társaik számára. Olyan játékokat
gyűjtöttek össze otthonról, amiket szívesen adnak
oda gyermekeknek.
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tálalásában, drámajáték az Anonim Drámacsoport előadásában,
és hangszeres muzsika a zeneiskola ajándékaként. A művészeti
iskola növendékei egy közös műsorszámban is megmutatkoztak,
mellyel meghitt érzéseket, boldog karácsonyi pillanatokat kívánt
a művészeti iskola közössége a hallgatóságnak. Hangosan csendült fel a Karácsonynak éjszakáján kezdetű versből lett dal, amit
a közönség soraiban ülők meghitt hangulatban hallgattak, sokan
együtt énekelve a színpadon állókkal.

Felléptek a Cseperedők néptánccsoport tagjai is a Vadvirág
együttessel közösen. Produkciójuk egyben egy generációs találkozó is volt, mely kiválóan rávilágított: a karácsony és a várakozás
izgalma mindenkié.
A folytatásban a töretlen ívű karriert elért Vásáry André, férfi
szoprán énekművész adott műsort a bábolnaiak kedvére téve.
A színpadi műsorszámok különleges záróakkordja volt a
meghívott művész műsora, mely nagy sikert aratott a bábolnaiak körében.
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Iskolai gyertyagyújtás
– visszatérő hagyomány
Az iskolások számára az egyik legtöbb
izgalommal járó ünnep a karácsony,
mert rendkívül hosszasan és izgatott
lelkülettel készülnek nemcsak ők, de
a pedagógus közösség is.
Heteken át versekkel, dalokkal, rajzokkal
és kézműves alkotással is hangolódnak az
ünnepre, amit titkon talán a téli szünidő
miatt is nagyon várnak. Az alsó tagozaton
szép hagyománnyá vált a közös gyertyagyújtás, mely rendkívüli hangulatot
teremtett az idei esztendőben is. Péntekről
péntekre kigyúlt egy-egy gyertya fénye az
iskolai koszorún, amit a gyerekek műsoruk
alatt állhattak körbe. Ez az együttlét az
iskolai közösségre is pozitívan hatott, mert
a készülődést együtt, egymás társaságában,

KÖNYVAJÁNLÓ
Bödőcs Tibor: Meg se
kínáltak

egymásból merítkezve élhették meg. A
dalok szövegei tartalmat adtak a várakozásnak. Hirdették, hogy olyan időszak
következik, amelyben valóban szükség
van a jóságra és a szeretetre. Minden alkalommal színvonalas műsorral lepték meg
egymást, majd hétről hétre egy-egy gyertya
fénye üzente: hamarosan elérkezik a várva
várt ünnep, és vele az áhított téli szünet is.

Az elesett magyar vidék hősei nem vesztették el a derűt,
és még szeretni is képesek. Milyen jó is egy utolsó utáni
kocsonyát találni az ablaktáblák között, mikor már azt
hittük, elfogyott! Milyen jó is az első nagyfröccs nyáron,
miután egész nap nem engedett inni a főnök. Ugye,
Gyöngyi? Figyelsz, Gyöngyi?
Bödőcs Tibor első regénye a magyar vidék iránt érzett
rajongás, aggódás és szeretet műve. Amennyire nyomorult, annyira mulatságos. Hallod, Gyöngyi? Visszamásztam, és nézd, repülök!”

KÖSZÖNET!

Szálinger Balázs

tettük egymásért és ezért mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani – még annak
is, aki csak gondolatban, az érzéseivel tudta
a Bábolnai Angyalok munkáját támogatni.

Fogj kezet az ismeretlennel,
Nézz a rosszak szemébe,
Légy a szomorúak reménye,
Küldj mosolyt a szembe jövőnek,
Integess az elmenőnek,
Öleld meg szeretteidet,
Ülj a halk öregek mellé,
Simogasd meg a gyermekek fejét …
S valahol a messzi távolban
Megtalálod Te is a fénylő csillagodat!
– Völgyi János, Advent idején

Minden egyes felajánlás eljutott egy családhoz, vagy éppen egy magányos, idős
emberhez. Sikerült megnyugvást, örömöt
szerezni az embereknek és hálával teli
örömkönnyeket csalni a szemekbe. Együtt

„Az elesett magyar vidék
féltérdre emelkedik a
kocsma padlójáról, vis�szamászik a bárszékre, és
mesélni kezd Gyöngyinek
a pultnál. Elmeséli az életét.
Elmondja, milyen volt dolgozni odakint, milyen lenni
odalent, illetve hangosan
gondolkodik, milyen is lehet odafent. Olyan-e, mint
amit az államtitkáréknál látott, amikor ki kellett festeni a
nappalit. Mert ha olyan a fent, az talán mégsem olyan jó.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben
is felajánlást tettek az OSI Food Solutions
Hungary Kft. munkatársai, továbbá számos
magánszemély, akik évről évre önzetlenül
járulnak hozzá az ünnepekhez kapcsolódó
adományozáshoz. Segítségükkel tartós
élelmiszer csomagokat, 2 darab mikrohullámú sütőt, porszívót és 2 darab kézi mixert
juttattunk el több mint 10 család részére.
Köszönetet mondunk mindazoknak
is, akik velünk voltak az ünnepek előtt és
segítettek teljesíteni a vállalt feladatot.
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
munkatársai és a Vöröskereszt bábolnai
szervezetének aktivistái által sikerült a
felajánlásokat a megfelelő helyre eljuttatni.
Elteltek az ünnepek, megkezdődött az új
esztendő. Az idei évben ne csak karácsonykor gondoljunk egymásra, az idézett verssorok jussanak nap, mint nap eszünkbe.
Boldog új esztendőt
kívánunk mindenkinek!
Bábolnai Angyalok

David Walliams: A
világ legrosszabb
gyerekei
Tíz óvatosságra intő
mese, tíz elragadóan
rémes szereplő – a
világszerte népszerű
szerzőtől, David Walliamstől!
Készen
állsz
arra, hogy megismerd a világ legrosszabb gyerekeit?
Öt gusztustalan fiút és öt borzalmas lányt?
Szófa Szófia például álló nap a tévét bámulja,
végül annyira odaragad a kanapéhoz, hogy
szó szerint elválaszthatatlanok lesznek.
Aztán itt van Nyálas Nyikos, a fiú, akit a saját nyála
sodor bajba egy iskolai múzeumlátogatáson.
De ne feledkezzünk meg Bömbi Bertáról sem, aki megállás nélkül bömböl, és szörnyűséges hazugságokat talál ki.
A történetből természetesen Rádzs sem maradhat ki. Az
olvasók kedvence azonban ezúttal egészen szokatlan
szerepben tündököl…
David Walliams évek óta vezeti az angliai gyerekkönyv-eladási sikerlistákat. Legújabb könyve szellemesen rosszmájú mesék gyűjteménye 10 elvetemült
gyerekről, akiket a zseniális művész, Tony Ross színpompás illusztrációi keltenek életre.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Végtelen utazás
Kilenc év, és sok száz megtett kilométer után idén ismét
megtartotta évértékelő összejövetelét a Mérföldkő
turisztikai csoport, mely a természet és a túrázás szerelmeseit rendszeresen újabb kiruccanásokra invitálja.

A jó hangulatú rendezvénynek a Bástya söröző adott otthont,
ahol az idén megszervezett kirándulások felidézése mellett a
jövő évi tervek is előtérbe kerültek.
Bihari Gábor szervező elmondta, hogy általában a Balaton és
a Dunántúl környékét tűzik ki úticélul, ám a megtervezett túraútvonalakon kívül minden évben szerveznek egy ráadás utazást,
mely során idén az Alpokba látogattak. A hosszú buszutazásokat
elkerülvén a régió természeti kincseit fedezik fel legszívesebben.
A távolabb lévő úticélokon kívül idén városunk környékét is bebarangolták: kerékpártúrát tettek Liszkai László méhészetébe, illetve
Ölbő felé is. Az évszakokhoz illeszkedően megtervezett utazásokhoz az időjárás is kegyesnek bizonyult, zavaró körülmények
nem akadályozták a természet lágy ölén eltöltött idő megélését.
A csoport mintegy 100 fős tagsággal rendelkezik, az aktív
résztvevők száma pedig minden alkalommal legalább 50 fő.
Fiatalok, gyermekek is szívesen csatlakoznak a mindig jókedvű
társasághoz, a minden hónap utolsó hétvégéjén megszervezett
kirándulásokon gyakoriak az új túrázók, akik meg szeretnék
ismerni hazánk szűkebb környezetét.
A barangolások költségeihez városunk önkormányzata is
támogatást nyújt, melyet nagy hálával fogadnak.

Várható kezdet: 2020. január második fele.

„TERMELJ OTTHON!”
MOZGALOM 2020.
FELHÍVÁS
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2020-ban
is útjára indítja a „Termelj Otthon!” mozgalmat. A programban
azok vehetnek részt akiknél, vagy akiknek családjában az
egy főre eső jövedelem 120.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A résztvevők kiválasztására 2020. 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 a jelentkezési
lapunkat a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban,
2020. január 31-ig.
Várjuk azok jelentkezését is, akik a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban kívánnak részt venni.
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Megelőzhetjük-e szárított kenyér etetésével
a kutyáknál a fogkőképződést?
REGGELENTE SZÁRÍTOTT KENYERET ADOK A KUTYÁMNAK. MEGELŐZHETEM-E EZZEL A FOGKŐKÉPZŐDÉST
NÁLA? (2013. 04. 29.)
A fogkőképződés megelőzése szempontjából a lényeg az elfogyasztott eledel felületének érdességén és etetésének rendszerességén van. A naponta adott szárított kenyérszeletek pedig
teljesen megfelelnek ezeknek a kívánalmaknak, hiszen nap, mint
nap ledörzsölésre kerülnek a fogak felszínéről azok az ételmaradékból és baktériumokból kialakult vékony lepedék szigetek, un.
plakkok, amelyek a későbbi fogkőképződés alapjául szolgálnának.
Azt azonban tudnunk kell, hogy a száraz kenyér etetéséhez is
már egész fiatalon hozzá kell szoktatnunk a kutyákat, mert idősebb
korban nem biztos, hogy minden kutya elfogyasztja a számára
szokatlan szárított kenyérszeleteket. Ilyenkor szoktuk javasolni
a kereskedelemben kapható különféle ízesítésű rágópálcikákat.
Ugyan így hozzá kell szoktatnunk kedvenceinket száraz kenyér
vagy rágópálcika híján a részükre készített speciális fogkefe
alkalmazásához is. Ezt a kefét az ujjunkra lehet húzni, és már
kölyök korban napi rendszerességgel többször játékosan be kell
vele nyúlni az állat szájába, fogainak külső, majd belső felületén
többször meghuzigálni, hogy mire már valóban szükség lesz rá,
akkor ne tiltakozzon kedvencünk a rendszeres fogápolás ellen.
Ha pedig mindezeket elmulasztottuk időben elkezdeni, ill.
rendszeresen elvégezni, akkor - már többnyire idős, fogíny gyulladással is küzdő kutyáknál - a fogkő műtéti eltávolítása marad.
Ezt általában, csak úgy, mint az embereknél ultrahangos készülékkel végezzük. Miután a kutyusoknak hiába magyarázzuk el,
hogy ne ijedjenek meg a készülék zajától, és ne tiltakozzanak a

szájukban hívatlanul és kellemetlenül turkáló kezek és műszerek
ellen, ezért a fogkőszedést a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben
is műtéti altatásban végezzük. Természetesen, mint minden
altatással járó beavatkozásnak, ennek is megvannak a szokásos
kockázatai, és költségei is.
Ezért, mint általában minden egészségügyi kérdésre, kedvenc
társállataink fogazatának karbantartására is vonatkozik az, hogy
olcsóbb és biztonságosabb a megelőzés, mint a gyógykezelés.
FOLYTATJUK
Mindazok, akiket a lapunkban olvasható fejezeteken kívül további
kérdések és válaszok is érdekelnek, a KUTYABAJOK és MACSKABAJOK
című könyvet a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben megvásárolhatják,
ahol továbbra is várják oltásra és kezelésre is a négylábú kedvenceket előzetes időpont egyeztetés után.

Kedves Cica- és Kutyabarát!
Tájékoztatom, hogy KUTYABAJOK és MACSKABAJOK című
könyveim, melyekben elmúlt 10 éves rádiós műsoraim legérdekesebb kérdéseit válaszolom meg, kaphatók a könyvesboltokban,
vagy kedvezményesen megrendelhetők a SpringMed Kiadónál: (+36) 1 279 2100/2232, info@springmed.hu
Ne hiányozzon az Ön polcáról se!
Forgassa, olvassa saját örömére, és „váljon kedvence egészségére”!
Dr. Mátray Árpád
állatorvos, homeopata
www.matrayhaz.hu

Óévbúcsúztató buli
– aktív bábolnai nyugdíjasok táncos mulatsága
Hagyományos szilveszteri mulatságát tartotta december
30-án a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, mely ekkor
a nyugdíjas korú bábolnaiakat várja minden évben egy
kis felhőtlen szórakozásra.
A Szabadidőközpontban szép számban összegyűlt időskorúakat
Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető köszöntötte, majd átadta
a szót dr. Horváth Klára polgármesternek. A városvezető újévi
köszöntőjeként egy rövid versikét adott elő, melyben jobb időket,
boldog egyetértést kívánt az egybegyűlteknek, majd az elmúlt
2019-es esztendőről beszélt. Mint mondta, az önkormányzat
mozgalmas, munkás évet tudhat maga mögött, mely nagyrészt
a fürdő és szabadidőpark beruházásának végrehajtásából állt.
Az építkezés jól halad, a kutak üzemelnek, a medencékben már
gőzölög a víz. A polgármester hangsúlyozta, idősebb lakosaink
nélkül nem jöhetett volna létre a nagy álom, hiszen minden
bábolnai ember a közösség részeként tesz azért, hogy megvalósulhassanak a város elképzelései. Ezért köszönetét fejeztek ki
minden nyugdíjasnak, aki erkölcsi támogatásával az ügy mögött
áll. Kiemelte, még nem vagyunk az út végén, hiszen a létesítményeket üzemeltetni kell, és ahhoz, hogy megteljen fürdőzőkkel,
vendégszerető bábolnaiakra van szükség. Azt kívánta végezetül,

hogy a korábbi évek teljesítményét jövőre is tudják tartani, amire
mi sem jobb bizonyíték, hogy a fürdő megnyitását a tervezetthez képest mintegy fél évvel korábban végre tudják hajtani. Jó
egészséget és boldogságot kívánva koccintott ezután egy pohár
pezsgővel körbejárva a szilveszteri mulatság résztvevőit.
A buli táncmulatsággal folytatódott, melyhez a talpalávalót
a móri baráti klub kétszemélyes zenekara biztosította, végül a
tombolatárgyak is gazdára találtak.
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Karácsony előtti termelői piac
– felhozatalban és vásárlóban is gazdag volt
A téli időszak egyik legnépesebb piacát tartották meg
városunkban december 14-én. A piacon most is a minőséget képviselték a kínált árucikkek.
Egyértelmű, hogy nemcsak bábolnaiak, hanem környékbeli kézművesek, termelők is kínálják itt portékáikat, ezúttal már a karácsonyra hangolódva. Nagyobb is volt a piac a szokásosnál, ahol
a jó minőségű élelmiszereken túl gazdag választék adódott karácsonyi portékákból, csecsebecsékből, díszekből és dekorációkból.

cikk volt. A minőségi áruk piaca vásárlót is vonzott bőven, így
kereskedőnek, vevőnek egyaránt jó alkalom volt nemcsak az
értékesítésre és beszerzésre, hanem a beszélgetésekre is, mely
a közösségi vásárok áldásos velejárója.

Az ipari technológiával ellentétben mindig benne van az
ember keze nyoma ezekben a termékekben, amelyek mindig a
minőséget és az egészséget is képviselik, hiszen számos adaléktól
mentes formában kerülnek terítékre. A karácsonyt megelőző piac
bőven adott lehetőséget a megfelelő választásra, hiszen minden
volt itt, ami szem szájnak ingere.
A tél egyik sztárja a méz és annak változatos felhozatala. Sokan
keresték a füstölt termékeket, a tojást és a tejtermék is kedvelt

„A hívő Rákóczi”
Vesztergám Miklós tárogatóművész hangszeres játéka
hangzott fel a katolikus templomban december 22-én a
vasárnapi szentmisét megelőzően.
A Rákóczi Szövetség, a Történelmi Vitézi Rend és a helyi katolikus
közösség szervezésében ugyanis ünnepi megemlékezésre került
sor az országosan meghirdetett Rákóczi év lezárása kapcsán.

A nemzeti érzések erősítését célzó nóták elhangzása után dr.
Szalai Gábor plébános vezette fel azt az előadást, mellyel dr.
Faragóné dr. Novadovszky Nóra, a Rákóczi Szövetség Bábolnai
Szervezete titkára készült „A hívő Rákóczi” címmel. Az előadó

bevezetőjében elmondta, a most búcsúzó esztendő Rákóczi
emlékév, melynek kapcsán ideje lenne, ha II. Rákóczi Ferenc
vezérlő fejedelem újra elfoglalhatná őt megillető helyét a magyar
köztudatban, és a megfelelő helyre kerülne a ma élő magyarok
történelemismeretében is. Az első valódi magyar szabadságharc
vezérét ezúttal katolikus hívői oldaláról mutatta be előadásában,
hiszen a fejedelem római katolikus hitben élt, méghozzá példamutató módon. Hitét a zászlaján is megfogalmazta, melyen a
következő felirat olvasható: „Istennel a hazáért és a szabadságért”.

Dr. Novadovszky Nóra előadását követően ismét Vesztergám Miklós
tárogatóművész hiteles játékában hangzottak el korhű nóták.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
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Karácsonyi zenés áhítat
a katolikus templomban

Református hittanosok
szentesti előadása

A bábolnai Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templomban ünnepi szentmisén emlékeztek a hívők
Jézus születéséről karácsony szentestéjén.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően karácsony
szentestéjén a protestáns templomban gyülekeztek a
református hívek, hogy istentisztelet keretében emlékezzenek meg Jézus születéséről.

A dr. Szalai Gábor plébános által celebrált misét megelőzően
zenés áhítattal hangolódtak a résztvevők az ünnepélyes alkalomra. A Bognár család zenében jártas, immár felcseperedett
gyermekei adtak rövid koncertet a megváltó születését idéző
dalokból, melyeket könnyűzenei alapokra helyeztek. Bognár Lilla
csengő énekhangja zengte be a templom kitűnő akusztikájú
terét, aki szólógitáron játszotta a dallamokat. Testvére, Bognár
Péter kísérte őt basszusgitáron, a ritmusszekciót pedig a legifjabb
testvér, Bognár Tamás képviselte.

Az ünnepi alkalmat ezúttal is a hittanos gyermekek verses, zenés
műsora színesítette, melyben felidézték a megváltó születésének
és körülményeinek eseményeit, melyeket ismert és kevésbé hallott
írások, dallamok felidézésével tettek érzékletessé. Az istentisztelet
során Simon Norbert református lelkész hirdetett igét ezúttal rövidebben, hangsúlyozva a hittanos gyermekek előadását.

ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

2020. január hó

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész. Elérhetősége: 30/336-3734
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

12-én vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

URUNK megkeresztelkedése

9:00 órakor

szentmise

19-én vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 2. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

26-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 3. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné

(06 20 410 0511)
(06 20 512 3560)
www.btv.hu

15

2020. január

BÁBOLNAI FÓRUM

Sportolók karácsonya
– a BSE sportolói mellett más sportágak
képviselői is elismerésben részesültek
A bábolnai sportolókat ezúttal Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka köszöntötte, aki az esemény narrátori
szerepét töltötte be. Az ünnepi alkalmon megjelent dr.
Horváth Klára polgármester, Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke, a szakosztályok vezetői, edzői és sportolói a legapróbbaktól egészen az öregfiúkig.
Elsőként Zsidi Sándor, a Bábolnai Sportegyesület ügyvezetője
szólt az egybegyűltekhez. Röviden összefoglalta a sportkör egész
éves tevékenységét hangsúlyozva, hogy a labdarúgó-, teke-, lovas
és kosárlabda szakosztály a korábbiakban meghatározott tervek
szerint működött. Mint mondta, ez alól kivétel volt a kézilabda
szakosztály, ők kénytelenek voltak visszalépni a versenyzéstől, de
az egyesület vezetése szeretné újból életre kelteni a működését.
A BSE vezetője ezután felkérte Popovics György elnök urat,
ossza meg gondolatait a bábolnai sportolókkal. A sport elkötelezett híve, a BSE 100-as klub alapítója röviden kifejtette,
közel két évtizede igyekszik a lehető legtöbbet adni Bábolna
sportjáért, cserébe egyre több örömöt adnak számára a helyi
sport résztvevői. Ezután rátért azokra a támogatásokra, melyek
előbbre vitték a szakosztályok tevékenységét. Mint mondta, a
TAO támogatásoknak köszönhetően rengeteg fejlesztés valósulhatott meg a sportegyesületben, melyekhez Bábolna Város
Önkormányzata jelentős önerőt biztosított. Beszédében Popovics
György kiemelte a BSE korábbi és mai vezetőjének érdemeit.
Mint mondta, Nagy Lajos hosszú évekig kitűnő elnök volt, Zsidi
Sándor pedig jó választásnak bizonyult a sportegyesület vezetői
posztjára. Végezetül a legjobb sportolóknak járó díjak jelentőségét hangsúlyozta, ahogy fogalmazott, ez a díj örökre megmarad
és emlékeztet a remek teljesítményre.

Dr. Horváth Klára polgármester beszédében a sportegyesület
igazolt sportolói mellett kiemelte azon fiatalok versenyzői
erényeit, akik nem a BSE keretein belül sportolnak, és valami
16
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másban, valami újban nyújtottak kiemelkedőt. Hangsúlyozta,
minden évben megjelennek újabb és újabb fiatalok, akik az alapszakosztályoktól eltérő sportágakban jeleskednek, valami újjal
rukkolnak elő. íjászatban, lovaglásban, karatéban, floorballban,
futásban akadtak eddig bábolnai sportolók, most újdonságként
egy alig tíz éves fiú gokartban hozza az eredményeket. A polgármester arra büszke, hogy sport tekintetében széles a repertoár,
ami példaértékű. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy nem csak a
fiatalok, de a középkorúak és az idősebbek is sportolnak, még ha
ezt legtöbben nem is versenyszerűen teszik. Mint mondta, a sport
nem csak azért fontos, hogy szórakozás legyen, hanem az egészség megőrzésében is fontos szerepe van. Ezért az önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy a sportolás iránti elkötelezettség
ott legyen az emberekben.
A BSE keretein belül működő szakosztályok beszámolóinak
sorát Tornyos Ferenc, a labdarúgók vezetője kezdte. A legnépesebb szakosztály 9 korosztályos csapattal működik, köztük a
legfiatalabbak az U7-esek, edzőjük Csongrádi Péter, aki egyben az
utánpótlás szakmai koordinátora is. A még óvodás korú focistapalánták a labdarúgás alapjaival ismerkednek, de már kisebb-nagyobb tornákon is részt vesznek. A szakosztályvezető a Répási
Arnold és Schelb Levente által irányított U9-esekkel folytatta.
Róluk szólva kiemelte, tehetséges korcsoport, elsősorban a Bozsik
fesztiválokon szerepelnek, ám idén a rangos Fehér Miklós Emléktorna első helyét sikerült elhódítaniuk. Az U11-es csapatot Marcinkó Bálint edzi heti két-három alkalommal. Szintén a Bozsik fesztiválok résztvevői, de sikeresen szerepelnek különböző szabadtéri
és teremtornákon. A Csongrádi Péter által vezetett U13-U14-es
együttes komoly létszámhiánnyal küzd, ugyanis innét többen
tehetségüknek köszönhetően magasabb osztályba, nagyobb
egyesületekhez igazoltak. Ennek ellenére az itt focizók kitartásuknak és szorgalmuknak köszönhetően már kisebb-nagyobb sikerek
részesei lehettek. Női csapattal is rendelkezik a szakosztály, ők
U15-ös korosztályban versenyeznek Csongrádi Péter irányítása
mellett. A tavalyi bajnok nyomdokaiba lépve a lányok idén és
szép sikerekkel büszkélkedhetnek, a bajnoki szezon félidejében
a tabella élén állnak. A szakosztályvezető az U16-osokról szólva
sajnálattal említette, hogy nem tudtak csapatot indítani ebben
a korosztályban, viszont tehetséges kapusuk, Morvai Dániel már
az ETO FC hálóőreként mutatkozhatott be. A Karvaj Ottó irányította U19-es gárda vegyes eredményeit ellensúlyozva Tornyos
Ferenc a csapat egységét, a játékosok összetartó erejét emelte
ki. A piramis csúcsán álló felnőtt focicsapat teljesítményét Józsa
Péter edző szavaival taglalta. Mint mondta, a csapat jelenlegi sikerének kulcsa a kilenc új, többségében fiatal játékost is összefogó
egységes csapatszellem megteremtése. Fontos továbbá a saját
nevelésű fiatalok beépítése a felnőttek közé, mely az edzők közti
jó kommunikáció eredményét is jelzi.
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A tekeszakosztály beszámolóját Skuba István távollétében a BSE
ügyvezetője ismertette. Az NB I-es gárda szerepléséről szólva
elmondta, a korábbi évek sikereit szerette volna folytatni az
együttes, miszerint a középmezőnyből az élcsapatokhoz kellett
volna felzárkózniuk. A tervek azonban nem sikerültek, a csapat
játékosállományát nem tudták megerősíteni, az eredmények
elmaradtak. Jelenleg a bentmaradásért harcolnak. Bizakodásra
ad okot az utánpótlás kérdése, hiszen több tehetséges tekézőt
sikerült kinevelni, akik már szép eredményekkel dicsekedhetnek.
Két itt nevelkedett serdülő lány játékos már a Tatabánya szuperligás együttesét erősíti. A bábolnai tekések rendezik évről évre
az ország egyik legnagyobb versenysorozatát, a Nyerges Béla
Teke Emlékversenyt.
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de országos megmérettetéseken is bontogatja szárnyait. Rózsahegyi Blanka korosztályának regionális bajnoka, kezdő lovasként
szinte minden versenyén dobogós helyen végzett. Buza Patrik
Zoltán díjugrató utánpótlás országos csapat- és egyéni bajnoki
elsőségével érdemelte ki az év bábolnai sportolója díjat. Újabb
sportág képviselője lépett be Bábolna kiválóságai közé. Az alig
tízéves Varga Ákos gokartozik, e technikai sportban rövid idő
alatt az ország legjobbjai közé autózta magát. A labdarúgók
következtek, elsőként a legfiatalabbak közül Kiss Bálint vehette
át a megtisztelő díjat. Az U9-esek legjobb focistájának Nagy
Zalánt választották, az U11-esek közül Tóth András bizonyult
a legjobbnak, az U13-as korosztályból Emeh William Chigozie
kapta a díjat, hölgy focisták közül Németh Diána lett a csapat
legjobbja. Az U14-esek csapatából Mészáros Márkot értékelte
edzője a díjra érdemesnek, az U19-es labdarúgócsapatból Répási
Arnoldot jelölték díjazásra, a felnőtt focisták idei legjobbjának
pedig Valkó Miklóst választották. Az öregfiúk labdarúgóit is
díjazták, közülük az idei legjobbnak Tornyos Ferenc bizonyult.
A tekeszakosztály sportolói közül a legjobb felnőtt játékos Szász
László lett, a legjobb ifjúsági tekézőnek Katona Pétert választották, a serdülők közt Greguss Máté bizonyult a legjobbnak.
A kosárlabda szakosztály tagjait is értékelték, ezúttal Kránitz
Krisztiánt díjazták, aki jutalmát felajánlotta egy ifjú bábolnai
sporttehetségnek, Sulyok Dorinának. Az ünnepség résztvevői
természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók tortáját,
ami elsősorban a legkisebbek körében volt népszerű.

A lovasszakosztály elmúlt évét Buza Zoltán értékelte. Elmondta,
közel 20 fő versenyzett berkeikben, főként kezdő és haladó
lovasok alkotják a szakosztályt. Kiemelte Nagy Rita teljesítményét,
aki megyei bajnoki 5. helyével és országos versenyeken elért
bíztató eredményeivel a szakosztály legjobbja. A szakosztályvezető kiemelte, jelenleg biztos anyagi háttérrel rendelkeznek.
A kosárlabda szakosztály rövid beszámolóját is Zsidi Sándor
ügyvezető ismertette Király Csaba távollétében. Tavaly a Tetra
Basket gárdája a Győr megyei bajnokság negyedik helyén
végzett, jelenleg is az élmezőnyhöz tartoznak, idén talán
dobogós helyet is szerezhetnek.
A szakosztályok beszámolói után a Tiamo moderntánccsoport
ifjú művészpalántái léptek a sportcsarnok küzdőterére, hogy egy
kis karácsonyi hangulatot idézzenek a résztvevők elé. A sportolók
karácsonyi ünnepsége az év bábolnai sportolói díjak átadásával
folytatódott. Elsőként olyan amatőr sportolók következtek, akik
nem szakosztályi keretek közt, illetve nem a BSE-n belül bizonyítottak. Így a floorballos Molnár Kitti, aki fiatalabb és idősebb társaival heti egy-egy alkalommal játszik a bábolnai sportcsarnokban. Futásban Erdei Alexandra jeleskedett, a megye különböző
utcai futóversenyeinek résztvevője. Pataki Bence évek hosszú
sora óta remek eredményekkel dicsekedhet karate sportágban,
országos bajnoki címei mellé immár két világbajnoki aranyérmet
is magáénak tudhat. Különleges harcművészeti sportágban jeleskedik Gróf Bence, ő csupán egy éve kempózik, de már országos
versenyeken két alkalommal is dobogóra állhatott. A folytatásban a BSE sportolói következtek. Díjugratásban Nagy Ritát szólították díja átvételéhez, aki a megyei bajnokság 5. helyezettje,
www.btv.hu
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„Aki másokat legyőz, erős.
Aki önmagát legyőzi, hős.”
Egy különleges harcművészeti
sportágban, a kempoban
jeleskedik Gróf Bence, aki a
retro tárgyak gyűjtése mellett
a sportolás szenvedélyének is
lelkesen hódol.

Kosárlabda – a Tetra Basket
bajnoksága élvonalában
A Tetra Basket elnevezésű kosárlabdacsapat tagjai már
négy éve edzenek a bábolnai sportcsarnokban, 2017-ben
csatlakoztak szakosztályként a Bábolnai Sportegyesülethez. December 1-jén sportcsarnokunk adott otthont
bajnokságuk aktuális fordulójának.

Bence egy éve űzi ezt a tradicionális távol-keleti harcművészeten
alapuló, korszerű, összetett, állandóan fejlődő és megújuló edzésformát. A kempo gyökerei az időszámításunk előtti 500. évbe nyúlnak
vissza, és megtalálhatóak benne a
karate alapállásai, lépései és ütései,
judo, a jitsu, a birkózás fogásai,
illetve a thai-boksz rúgásai is.
Bognár Levente, a Gyémánt Kempo SE elnöke elárulta, hogy a
Nagyigmándon tartott úgynevezett Zen Bu Kan Kempo edzéseken a gyermekek nem egyszerűen csak verekednek, hiszen a
kempo inkább harcművészet, mint küzdősport. A kicsik a kempo
szellemiségében önuralmat, koncentrációt, fegyelmet, szép
mozgást tanulnak és gyakorolnak, illetve a mögöttes értékeket
is elsajátítják. Az idősebbeknek tartott tréningeken már az önvédelem is előtérbe kerül, mely váratlan élethelyzetben is segítséget
nyújthat a mozdulatsorok elsajátítóinak.
A Nagyigmándon közel két éve működő klub tréningjeit
Kolozsváry Kálmán tartja, aki a senpai titulus mellett bírói mivoltában is részt vesz versenyeken. Az egyesület szép versenyeredmények sokaságával és világbajnoki címekkel is büszkélkedhet
már, mely az ide járók elhivatottságát és az edzők szakértelmét
egyaránt bizonyítja. Az ifjú harcosoknak szóló edzések mellett
felnőtteknek is tartanak órákat, hat éves kor után bármelyik korosztályból szívesen várják az érdeklődőket.
Bence nagy tervekkel vágott neki az edzéseknek, szorgalmas
gyakorlással a mesterfokozatot is szeretné a jövőben elérni.
Ehhez 12 fokozaton át vezet az út, melyeket más-más színű övek
megszerzésével lehet elérni. Bence a felosztás szerinti második
fokozatnál, a citromsárga övnél tart jelenleg, amit később narancssárga, zöld, kék, lila, lila végén barna csúccsal, barna középen fehér
csíkkal, barna középen fehér csíkkal fekete csúccsal, majd barna,
barna fekete csúccsal, barna középen fekete csíkkal, és végül pedig
a feketeöv követ. A vizsgák során nem csupán a fizikális tudás és
erőnlét számít, hanem a gyermekeknek a különféle mozdulatok,
fokozatok japán és magyar nevét is el kell sajátítani, mellyel a
kognitív képességeik is jelentős mértékben fejlődhetnek.
Bence nagyon komolyan veszi a sportolást, az elmúlt egy
évben már két versenyen is sikeresen szerepelt, a megszerzett
okleveleit és érmeit szerényen, de büszkén állítja ki. A következő
vizsgájára a tél folyamán kerül sor, amivel újabb övet szerezhet.
Az edzéseken figyeli az edzője minden szavát, és az elsajátítandó technikákat is céltudatosan gyakorolja, így minden esélye
megvan a jövőbeni mesterfokozat elérésére.
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A Győr megyei bajnokságban szereplő kosarasok Király Csaba
vezetésével olyan amatőr csapatot alkotnak, melynek tagjai
nemrég még magasabb osztályú bajnokságban játszottak, vagy
még most is tagjai valamely magasabb szintű együttesnek.
Amolyan baráti társaságról van szó, akik szívesen űzik kedvenc
sportjukat együtt, nem mellékesen pedig akár még jól is szerepelnek, tavaly a tabella negyedik helyén végeztek.
Idén is hasonló célokat tűztek ki maguk elé, szeretnének
az első négy között végezni az alapszakaszban, amire eddigi
eredményeik alapján komoly esélyük van. Mint ahogy azt Király
Csaba, a csapat vezetője lapunk számára elmondta, eddig csupán
a tavalyi bronzérmestől kaptak ki, a hazai bajnoki fordulót pedig
100%-ra hozták két győzelemmel. Még öt forduló áll előttük, két
győri együttes számít komoly ellenfélnek, velük szoktak szoros
mérkőzéseket vívni. Magasabb osztályba nem vágynak, négyen
közülük ugyan NB II-ben is játszanak, de a legtöbben közülük
levezetésként, hobbiként űzik a sportot. Egyetlen bábolnai illetőségű játékosuk van Kovalovszky Márton személyében, a csapat
zöme a közeli dunántúli településen él.

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
Tel.: 34/568-154.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
szombat-vasárnap: előzetes időpont egyeztetéssel.
Terembérlet: 5 500 Ft/óra,
rendezvények esetén megegyezés szerint.
Időpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
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Szilveszter Kupa focitorna
– idén Kisbérre került az újévi malac, a kupa az ászáriaké lett
Tizenegy csapat részvételével zajlott az év utolsó
sporteseménye a bábolnai sportcsarnokban
december 29-én.

A tavalyi győztes „Pokemonok Ászár” mérkőzhetett a „Gyakadé-

A Szilveszter Kupa focitorna
mondhatjuk, nagykorú lett,
hiszen 18 évvel ezelőtt rendezte meg először Szilágyi
Ágnes, az intézmény gondnoka. A torna akkor is nagy
népszerűségnek örvendett,
kezdetben hajnalig tartó küzdelmek zajlottak a helyszínen.

„Héccencségek Ete” együttese vihette haza. Különdíjban része-

A szervező két csoportra osztotta a tizenegy résztvevő csapatot.
Délelőtt 10 órakor kezdődtek a küzdelmek, ebben a csoportban
öt baráti társaság hajtott az első három helyek egyikéért. Két
bábolnai társaság – a Ziegler Kft. és a Brojler Kft. dolgozói – két
ászári legénység és egy Keréktelekiről érkezett gárda mérte
össze tudását. A körmérkőzéseket követően a tavalyi győztes
„Pokemonok Ászár” nevű csapat végzett a csoport első helyén,
mögötte az „Ászári Ifjak” és a „Z-Team” (Ziegler) gárdája. A
délután két órától zajló mérkőzéseken szintén két bábolnai,
egy etei, győri, kisbéri és szendi társaság focizott a helyezésekért. Itt a tavalyi második „Gyakadémia Bábolna” szerezte meg
az elsőséget, mögötte a „Héccencségek Ete” és a „Dream Team
Szend” végzett a csoportkörben.

mia Bábolna” csapatával az első helyért. A Szilveszter Kupa az
egy évvel ezelőttihez hasonlóan idén is Ászárra került, mögöttük
a több jelenlegi és egykori bábolnai focistát felvonultató „Gyakadémia” együttese végzett, míg a harmadik helyért járó trófeát a
sült Pető Dávid a „Dream Team Szend” játékosa, ő a gólkirályi
cím tulajdonosa lett, a legjobb kapusnak szánt elismerést pedig
Proceller Dominik, az eteiek fiatal hálóőre nyerte el.

A döntő mérkőzéseket megelőzően került sor a hagyományos
tombolasorsolásra, ahol számtalan ajándékcsomag mellett egy
élő malac is gazdára talált. Ez évben a szerencse Kozma Kristófnak kedvezett, aki családjával Kisbérre vitte haza a nyereményt.

Egy tál étel karácsony előtt
az öregfiúk focicsapatától
Évekkel ezelőtti ötlet kapcsán közvetlenül karácsony előtt
ez évben is egy kondér meleg étellel rukkolt elő a Bábolnai Öregfiúk labdarúgócsapata, mellyel a helyieknek
igyekeztek kedveskedni a város központjában.

a helyszínt és a forralt bort. A csapat tagjai mindenesetre annyi
pörköltet félretettek maguknak, amit a szokásos hétfő esti foci
után közösen jóízűen elfogyasztottak.

December 23-án a koradélutáni órákban már ínycsiklandozó illat
lengte be a körforgalom melletti árkádsort, illetve a kávézó teraszát. A labdarúgás idősebb szerelmesei ezúttal csülökkel spékelt
sertéspörkölttel lepték meg az arra járókat, mely a kóstolók
szerint az utóbbi idők legízletesebb ételének bizonyult. Tornyos
Ferenctől, a focicsapat szóvivőjétől megtudtuk, minden évben
valami mást készítenek Tóth József barátjuk otthonában. A friss
hús, a kitűnő hagyományos fűszerezés és a készítők „szíve-lelke”
igazán kellemes gasztronómiai élményt eredményezett, az étel
népszerűnek bizonyult. A Bábolna Café tulajdonosa biztosította
www.btv.hu
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Mikulás Kupa focitorna
Évtizedekre visszanyúló hagyományos sportrendezvény Bábolnán a Mikulás Kupa focitorna. A korábbi
években külön szervezett az általános iskola intézmények közötti, és külön a BSE sportegyesületek közötti
tornát. Ez évben az önkormányzat és az iskola szervezésében rendeztek nagyszabású viadalt, ahová a
Mikulás is ellátogatott

Az egész napos labdarúgótornára a környező települések
iskoláinak sportolóit hívták meg óvodás korosztálytól egészen
nyolcadik osztályig. Különlegességnek számított, hogy eljöttek
a testvértelepülés, Hidaskürt diákjai is, akik azon felül, hogy
a torna résztvevői voltak, megtekintették Bábolna nevezetességeit, tanáraik pedig az általános iskolával ismerkedtek.

A sportcsarnok küzdőterén négy korcsoportban zajlottak a
mérkőzések. 10 iskola mintegy 300 sportolója érkezett Abdáról,
Ácsról, Bőnyről, Dunaszegről, Győrszentivánról, Hidaskürtről,
Komáromból, Tárkányról, és természetesen a bábolnai focistapalánták is a torna résztvevői voltak. Az egyes korcsoportok
mérkőzéseit követően a díjak átadásában a Mikulás is aktívan
segédkezett, krampuszai asszisztálásával adta át ajándékait.
A Mikulás Kupán remek színvonalú meccseknek szurkolhattak
a jelenlévők. A legifjabb korosztály, az ovisok mérkőzéseinek
nyertese a Dunaszeg csapata lett, a bábolnai ifjoncok a második
és a hatodik helyet szerezték meg. A gólkirályi címet a dunaszegi
Olajos Márk vihette haza. Az U9-es korosztályban a Bőny együttese diadalmaskodott, a hazai gárda harmadikként végzett.
Itt a bábolnai Bakonyi Zoltán lőtte a legtöbb gólt, a legjobb
kapusnak az abdai Kovács Zsombort választották, a legjobb
kapusnak járó díjat a hidaskürti Szilvási Zoltán vihette haza, a
legtechnikásabb játékos pedig Kalmár Kevin lett Komáromból.
Az U11-es korosztály küzdelmeit a Dunaszeg csapata nyerte,
némi meglepetésre a bábolnaiak csupán az ötödik helyet tudták
megszerezni. A gólkirályi cím az ácsi Gasztonyi Dominiké lett, a
legjobb kapusnak járó címet Nagy Attila László, a dunaszegiek
hálóőre kapta, a helyi kitűnőség, Varga Márk pedig a legtechnikásabb játékosnak járó díjat nyerte el. A legnagyobbak, az
U15-ösök versengésében már a bábolnai gárda lett a legjobb. A
különdíjak közül a gólkirályi cím tulajdonosa a bőnyi Nyári Márk
lett, a legjobb kapusnak a bábolnai Morvai Dánielt választották, Füredi Martin szintén Bábolnáról pedig a legtechnikásabb
játékos díjjal térhetett haza.
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