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XV. SAJÓBÁBONYI PÁLINKA ÉS 

POGÁCSASÜTŐ VERSENY 

Nagy érdeklődés kísérte február 02-án a XV. Sajó-

bábonyi Pálinka és Pogácsasütő versenyt. Össze-

sen  301 pálinkát, párlatot és 14 pogácsát kellett a 

szigorú bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakul-

jon a végleges döntés. A versenyen 1 „Év pálinká-

ja”, 1 „Sajóbábony Város pálinkája” és 5 „Nagy 

Arany” díj született a sok arany-, ezüst- és bronz-

minősítés mellett. Ebben az évben „Sajóbábony 

Város Pálinkája” díjat Szilva István kitűnő naspo-

lya, az „Év pálinkája” díjat pedig Kissné Szomlyai 

Ildikó pölöskei muskotályos szőlő pálinkája nyerte 

el. A hagyományos pálinkákon, párlatokon  (szőlő, 

meggy, barack, szilva stb.) kívül különlegességek-

kel (som, bodza, sárgarépa, akácvirág, boróka, dió, 

kökény stb.) is neveztek. A rendezvény évek óta 

túlnyúlik a megye határain, de ebben az évben, 

nemcsak Pest, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-

Nagykun-Szolnok megyéből, hanem Szlovákiából 

és Ukrajnából is érkeztek nevezők. A rendezvényt 

a szakmai értékelést követően a díjak és oklevelek 

átadása zárta. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

FELHÍVÁS 

Beszédíró pályázat 

az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc emlékére 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a sajóbábonyi állandó lak-

címmel rendelkező középiskolások. főiskolások, és egyetemisták számára már-

cius 15-i ünnepi beszéd megírására és elmondására. 

Pályázati feltételek: 

Tartalom: az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc történelmi esemény je-

lentősége és fontossága. 

Formátum: szövegszerkesztett forma, nyomtatva. 

Terjedelem: 5-8 perc, (kb. 2 oldal). 

A pályázati anyagban kérjük adja meg a nevét és a pontos lakcímét! 

A legkiemelkedőbb pályamunkák díjazásban részesülnek. A legjobb pályamű, 

írója előadásában elhangzik a 2019. március 15-i városi ünnepségen. 

I. helyezett 15.000 Ft értékű könyvutalvány 

II. helyezett 10.000 Ft értékű könyvutalvány 

III. helyezett 5.000 Ft értékű könyvutalvány 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 3792 Sajóbábony, 

Bocskai út 2. Információs telefonszám: +36 46 549-030. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 01. (péntek) 12 óra. 

A benyújtott pályázatokat Sajóbábony Város Önkormányzat Művelődési Ifjú-

sági és Sportbizottság bírálja el. 

 

Dr. Szilva István 

polgármester sk. 
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TEKE 

2019. Január 20. - 12. forduló  

A bábonyi csapat a forduló előtt nehéz mérkőzésre számított a Dynamo SC ellen. A mérkőzést a 

barcikai, hazai pályánkon játszották ahol sajnos vereséget szenvedtek 5:3 arányban. Viszont az ifinek 

sikerült az, ami a felnőttek nem. Győztek, amihez gratulálunk.   

2019. Január 26. - 13. forduló  

Budapesten a Gázművek MTE csapatának a vendégei voltak a Sajbábonyiak. Sajnos a nagy akarásnak 

nyögés lett a vége, gyenge játékot mutattak a nem könnyen megjátszható pályán. Szerencsére, hasonlóan 

maguk alatt teljesítettek a hazaiak is. Így nem érdemelt egyik csapat sem győzelmet és igazságos 4:4-es 

döntetlen született. Az ifi játékosaik hasonlóan az előző fordulóhoz, újra két pontot szereztek.  

2019. Február 03. - 14. forduló  

Sajnos a bábonyi csapat újabb vereséget szenvedett hazai pályán a Cegléd csapatától. 7:1 arányban. Az 

ifi is vereséggel zárta a napot.  

2019. Február 10. - 15. forduló  

A bábonyi tekecsapat egy nagyon jó napot kifogó BKV-t látott vendégül a barcikai pályán, akiket sajnos 

nem tudtak megállítani. Nagyszerű csapatteljesítménnyel megérdemelten nyertek 7:1 arányban. Az ifi-

nek sem volt esélye a pontszerzésre.   

VÁLLALKOZÓK ÚJÉVI KÖSZÖNTÉSE 

2019. január 24-én tartott újévi pezsgős köszöntést Sajóbábony Város Önkormányzata a településen mű-

ködő vállalkozások számára. 

Az eseményen dr. Szilva István polgármester úr adott rövid tájékoztatást az Önkormányzat elmúlt idő-

szakának eseményeiről és jövőbeli céljairól, elképzeléseiről. A polgármester úr beszédéből kiderült, 

hogy továbbra is cél a vállalkozásokkal közös együttműködés, illetve fejlesztéseiknek, jövőbeli terveik-

nek segítése, támogatása.  
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 

A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesül-

nek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés 

után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 

2019.02.28-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Kohán Jánosné, Krokos Melinda, Keresztesi Andrea. 

Gratulálunk! 


