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KERTBARÁTKÖR 

A téli időszakban – advent második vasárnapján – egyesületünk részt vállalt a Tájház udvarán tartott la-

kossági vendéglátásban. 

Soros decemberi összejövetelünkön a Bükkaljai borvidéket mutat-

ta be előadásában Hajdú Imre bogácsi borgazda. Beszélt a szőlő-

ültetvényéről, borászatáról, a növényvédelem fontosságáról, a 

szüret szervezetségéről. Szemléltetés képpen hozott bormintákat 

kóstolhatott meg a kertbarátkör tagsága. Január 30-án évzáró-

évnyitó összejövetel volt a Szociális konyhán. A tagság elfogadta 

az elmúlt év szakmai és pénzügyi beszámolóját, az idei év prog-

ramját, célkitűzéseit. Az aktivisták köszöntése után zenés, családi-

as hangulatú vacsorával zárult az év első rendezvénye. 

Ismét a Borostyán Mihály Sportközpont nagyterme adott hely-

szint február 27-én a hagyományos helyi borversenynek. A borok 

és szőlővesszők áldását követően Berta Béla zsűri elnök 11 fehér 

és 12 vörös bormintáról mondott szakmai véleményt. 

Az eredmény 1 nagyarany, 6 arany, 9 ezüst, 7 bronz fokozat volt. 

Soros ülést tartottunk március 6-án.  

A nőnapi köszöntés után  

időszerű kertészeti  és szer-

vezési feladatok egyezteté-

sére került sor. 

Március 11-én 8 fő kertbarátköri tag részvételével társadalmi 

munkát szerveztünk a Darvas dűlő földútjainak javítása céljából. 

Következő ülés: 2017. április 10. (hétfő) 18 óra. 

Téma: Növényvédelmi teendők 

Előadó: Görcsös Gábor , Bayer  cég képviselője. 

PÁL FERI ATYA ELŐADÁS 

Különleges eseménynek lehettünk részesei 2017. március 25-én, Vá-

rosunkba látogatott Pál Feri atya, aki az ország egyik legismertebb 

római katolikus papja, Ő az, aki nem csak miséket tart, temet és ke-

resztel, hanem jó pár éve teltházak előtt, heti gyakorisággal tart élet-

vezetési előadásokat. Egykor magasugró bajnok volt, aztán talált rá a 

papi hivatásra. 2013-ban Ő lett a prima primissima közönségdíjasa.  

Pál Feri atya a szeretet szónoka, a szeretet nyelvén szól mindenkihez, 

tanításai pedig hasznos iránymutatásként szolgálnak a mindennapok-

ban. A  rendezvény résztvevői erőt meríthettek az előadáson elhang-

zott gondolatokból amik az önbecsülésről és az önértékelésről szól-

tak. 
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ÉLETMÓD KLUB  

2017. január 24-én tartotta a Sajóbábonyi Harmónia Élet-

mód Egyesület az éves közgyűlését. Beszámoltunk az egye-

sület 2016-os munkájáról, pénzügyi helyzetéről és a terve-

inkről, amelyeket ebben az évben szeretnénk megvalósítani. 

Különleges ünnepi vacsora és jó hangulatú beszélgetések 

zárták a rendezvényt.  

 

 

 

Február 7-én Dr. Kerekes Ferenc háziorvos tartott előadást a következő cím-

mel: 

Siker, gazdagság, szépség - nem egyenlő a boldogsággal 

"Az az igazán bölcs, sikeres, boldog ember, aki a minimális szükségletek mel-

let is boldog tud lenni"- fogalmazta meg Doktor Úr, aki a témát sok életből 

vett példával, történettel járta körbe. Köszönjük Neki az elgondolkodtató, 

mindannyiunkban ott rejlő kérdésekre adott válaszokat. 

 

 

 

Március 7-én Dr. Lukács Katalin főorvos, reumatológus és fizioterápiás szakor-

vos volt a vendégünk. Nagyon gyakorlatias, a mindennapi életünkben jól hasz-

nálható tanácsokat kaptunk a legalapvetőbb mozdulatok, testhelyzetek "jól vég-

zéséhez", mint pl. ülés, fekvés, emelés, kerti munka, házimunka stb. Megtudtuk, 

hogyan előzhetünk meg egyes betegségeket a gerinctornával, melynek elsajátítá-

sa mindenki számára lehetséges. 

 

               FARSANGI BÁL 

2017. február 18-án a Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi Könyvtár szervezésében, Farsangi bál volt Sajóbá-

bonyban. Az Önkormányzat hagyományteremtő céllal 

hívta ismét életre ezt a mulatságot. Az este nagyszerű 

hangulatban telt, értékes tombola nyereményekkel és a 

Kántor Band által szolgáltatott nagyszerű zenével. Bíz-

zunk benne, hogy az elkövetkezendő években is ilyen 

remek hangulatú estét tölthetnek el együtt a bálozni vá-

gyó Sajóbábonyiak. 
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JÁTSZÓTÉR ÁTADÁS AZ ÓFALUBAN 

Újabb modern Európai Uniós színvonalú, a XXI. sz. követelményeinek megfelelő játszótérrel bővült Sa-

jóbábony. - Alig kevesebb, mint két év alatt két új játszóteret adott át az Önkormányzat és várhatóan még 

az idei évben elkészül a Nemzeti Szabadidős Sport park, pályázaton elnyert kültéri Fitnesz park. -  Ezzel 

a fejlesztéssel az Önkormányzat régi vágyát teljesítette a településrész itt élő lakosainak. A  Kossuth úton 

található tagóvodába járó gyerekek izgatottan várták, hogy kipróbálhassák az új játszótér  modern játszó-

eszközeit. 

XIII. PÁLINKAMUSTRA ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY  

Nagy érdeklődés kísérte február 25-én a XIII. Sajóbábonyi Pálinka és Pogá-

csasütő versenyt. Összesen 154 pálinkát és 6 pogácsát kellett a szigorú bírá-

lóknak végigkóstolniuk, hogy kialakuljon a végleges döntés. A versenyen 3 

„Év pálinkája” és 9 „Nagy arany” díj született a sok arany-, ezüst- és bronz 

minősítés mellett. Ebben az évben „Sajóbábony Város Pálinkája” díjat ifj. 

Zelenák Ferenc kitűnő birsalma pálinkája nyerte el. A hagyományos pálin-

kákon kívül (szilva, barack, törköly, stb.) különlegességeket is neveztek 

(naspolya, kökény, csipke, som, mák). A rendezvény a megye határain is 

túlnyúlik évek óta. Érkeztek nevezők Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyéből is és az Erdélyi Egres-Mákfalváról is. A 

zsűrik szakmai munkájával egy időben a pálinka mustrára látogatóknak le-

hetősége nyílt, egy igazi hagyományos falusi disznóvágás munkafázisait 

megtekinteni és megkóstolni a finom disznóságokat (tepertőt, kolbászt és 

hurkát).  A pálinka verseny napját a szakmai érékeléseket követően a díjak 

és oklevelek átadása zárta.  
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MÁRCIUS 15-i MEGEMLÉKEZÉS 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megtartott vá-

rosi megemlékezés Sajóbábonyban, 2016. március 14-én a Deák Ferenc Általános 

Iskola tornatermében került megrendezésre. Az ünnepi műsort az iskola tanulói ad-

ták. A gyermekeket felkészítő pedagógusok: Plósz Sándorné, Horváth Adrienn, Ju-

hász Viktória és Szopkó István. Ünnepi köszöntőt dr. Szilva István Sajóbábony Vá-

ros polgármestere mondott.  

A rendezvény március 15 - én fáklyás felvonulással folytatódott. Az ünnepi menet 

lovas huszárok vezetésével a városháza elől indult. A felvonulók a Március 15. park-

ba érkezést követően, ágyúdörgés és a himnusz után meghallgathatták dr. Szilva Ist-

ván ünnepi gondolatait. Az emléktábla felavatása és az emlékmű megkoszorúzása 

után. Radnai Erika és Márton András színművészek  "TISZTELET A BÁTOR IFJAKNAK...!" című ün-

nepi műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Köszönet  a  Kreatív Klub tagjainak, hogy elkészítették az   

emlékpark  ékességét, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelképét a Város kokárdáját. 

 

AMATŐR KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA 

Meghívásos amatőr kispályás futballtornát rendezett a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

2017. november 25-én a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében.  

A rendezvényen 6 csapat vett részt, akik 2x10 perces félidőkben mérkőztek meg egymással. A fordulókat 

követően a résztvevőket, oklevéllel a győztes csapatot serleggel jutalmazták a szervezők.  
A torna végeredménye: 

1. helyezett: Bau - Alex  

2. helyezett: Zsigabá csapat 

3. helyezett: Mindegy csapat 

4. helyezett: Bombázók csapat 

5. helyezett: Banditák csapat 

6. helyezett: Kell egy utolsó is csapat  

A rendezvény levezetéseként a Borostyán Mihály Sport-

központban, Erdődi Endre által készített étellel látta ven-

dégül a Művelődési ház a lelkes, amatőr focistákat. 
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MEGHÍVÓ TOJÁSFAÁLLÍTÁSRA 

2017. április 12-én (szerdán) 10.30 órakor, a Városháza mellett, 

hagyományteremtő céllal feldíszítjük Sajóbábony első Tojásfáját a 

közelgő Húsvéti ünnep alkalmából. Minden érdeklődő 

„sajóbábonyi polgárt”  szeretettel várunk és tisztelettel megkérjük 

a lakosságot, hogy hozzanak egy általuk díszített hungarocell, 

vagy műanyag tojást, hogy ezek a kreatív húsvéti díszek is tovább  

növelhessék Sajóbábony Város  tojásfájának a fényét. Minél töb-

ben hallgassuk meg a „kis óvodásaink” műsorát. 

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Húsvéti Játszóházba várja a gyermeke-

ket és szüleiket 2017. április 13-án,  délelőtt 10-12 óráig a Szabadidőközpont nagyter-

mébe, ahol a közelgő ünnepre készülve húsvéti dekorációkat, ajándékokat készítünk.  

MEGHÍVÓ 

KÁVÉSZÜNET KONCERT SAJÓBÁBONYBAN 

2017. március 31-én (péntek) 15.30 órától KÁVÉSZÜNET 

koncert lesz a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében, a 

közelgő költészet napja alkalmából. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

Röviden a zenekarról: 

A Kávészünet együttes tagjai 2005-ben kezdték el a közös alko-

tást. Híres magyar költők pl: József Attila, Ady Endre, Petőfi Sán-

dor, Szabó Lőrinc, stb. verseket zenésítettek, zenésítenek meg. A 

zenekar alapító tagjai Popovics György és Németh Ferenc, de 

egyes fellépések alkalmával kiegészítik a duót: Komáromi Kristóf 

és Belegrai Gábor zenésztársak is. Országos ismertségre 2009-ben a Csillag Születik című televíziós te-

hetségkutató műsor második évadában tettek szert. Népszerűségük azóta töretlen. A magyar kultúra fiatal 

nagyköveteinek is megválasztották már őket. A zenekar  célkitűzése, hogy megszerettesse a fiatal 

generációval az irodalmat. Elképzeléseik szerint az újszerű megközelítéssel, megzenésítve, négy-öt hall-

gatás után már megtanulhatóak a versek.  

A koncert ingyenes!! 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

ELKÉSZÜLT A NÉGYES ÉPÜLET TETŐ-

SZERKEZETE 

Közel 15 millió Ft-os beruházás valósult meg, amikor elkészült 

az Iskola téren lévő négyes épület tetőszerkezete.  Sajóbábony 

látványának szépítése mellett az Önkormányzat fő célja az, 

hogy a tetőszerkezet megóvja az épületet a további állagrom-

lástól és lehetőséget biztosítson a jövőben elkövetkező felújítá-

si munkálatok megvalósításához.  

ELKÉSZÜLT AZ ÖNKORMÁNYZATI VEN-

DÉGLAKÁS! 

Elkészültek, az Önkormányzat által 2016-ban, a Széche-

nyi út 2. sz. alatti társasházban megvásárolt vendéglakás 

felújítási munkálatai. Az épület modernizálása pályázati 

forrásból valósult meg!  

A fejlesztésnek köszönhetően 8 fő vendéget tudunk majd 

elhelyezni a minden igényt kielégítő lakásban. 

A lakás felújítása teljes egészében önkormányzati dolgo-

zók és közfoglalkoztatottak munkája révén készült el! 

 

Az önkormányzat és a hulladékszállítással megbízott vállalkozás 

közös döntése alapján, az őszi alkalomhoz hasonlóan tavasszal is 

lehetőség nyílik a zöldhulladék kihelyezésére 2017. április 3-án 

(péntek), a külön erre a célra kihelyezett konténerekbe, az alábbi 

helyszíneken: 

 

 Deák F. út - Váci M. út / kereszteződése  

 Vörösmarty M. u. / salakpálya bejáró  

 Kossuth út / Tájházzal szemben  

 Kossuth út - Eperjesi út / kereszteződése  

 

 

Kérünk mindenkit, hogy kizárólag zöld hulladékot (tuja és fenyő kivételével) helyezzen el a kihelyezett 

konténerekbe!  
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LABDARÚGÁS 

Március első hétvégéjén kezdődött a megyei I. osztály tavaszi szezonja vagyis annak második fordulója, 

hiszen egy találkozót már ősszel lejátszottak a tavaszból.  

A sajóbábonyi csapat eredményei ezen fordulóban a következők: 

17. f. : Onga - Sajóbábony: 1 - 3 (2017.03.04.) góllövőink: Varga Zs. (2) és Sebők B. 

18. f. : Sajóbábony - Tiszakeszi: 4 - 0 (2017.03.11.) góllövőink: Varga Zs. (2), M. Varga G., Tóth I. 

19. f. : Bőcs - Sajóbábony: 1 - 2 (2017.03.18.) góllövőink: Nyeste J., Varga Zs. 

20. f. : Sajóbábony - Bogács Thermálfürdő 3 - 2 (2017.03.25)  góllövőink:  Varga Zs. (3) 

A lejátszott mérkőzések után, az SVSE a tabella 5. helyén áll. 

     SPORTHÍREK  

TEKE 

2017. Január 22. (12. forduló)  Sajóbábonyi VTE - 

Somosi TK 

Győzelemmel kezdte a tavaszt a Sajóbábonyi VTE csapata, hazai 

pályán a Somosi TK csapata ellen. Ezen a mérkőzésen kiegyensú-

lyozott eredményeket értek el a játékosok és minden párharcot meg-

nyertek 8:0-ra. Az ifi is begyűjtötte a két pontot.   

2017. január 29. (13. forduló) BTK II. - Csépe és Társai - Sajóbábonyi VTE  
Esélyeshez méltó győzelemmel folytattuk a játékot Idegenben a sereghajtó  Bátonyterenye ellen. A pár-

harcokat egy kivétellel megnyertük és így 7:1 arányban győztesen zártuk a fordulót. Az ifinek nem sike-

rült a győzelem.   

2017. február 05. (14. forduló) Sajóbábonyi VTE - Olajos TK  

Ebben a fordulóban, hazai mérkőzésen is folytattuk a pontszerzést. 7:1 arányban bizonyultunk jobbnak 

az Olajos TK csapata ellen. Az ifi magabiztosan hozta a két pontot.  

2017. február 19. (15. forduló) Nádújfalu KSE - Sajóbábonyi VTE  

Nádújfalu csapatához látogattuk a fordulóban és 6:2 arányú győzelmet arattak. Az ifi sajnos nem szerzett 

pontot.   

2017. február 26. (16. forduló) Sajóbábonyi VTE - Postás SE 

Újabb nehéz mérkőzés várt a csapatra ebben a fordulóban is, a Postás SE csapata, akik a harmadik he-

lyen állnak, visszavágást tervezett az őszi vereségért. A mérkőzés folyamán nagyon szoros párharcok 

alakultak ki, de így is 7:1 győzelmet arattunk.  

2017. március 05. (17. forduló) Tiszakécske VSE  - Sajóbábonyi VTE  

A tiszakécskei túrát nagy arányú győzelemmel zártunk, 7:1 arányban. Így a csapat továbbra is három 

ponttal vezeti a bajnokságot. Az ifi játékos is magabiztosan játszva, győztesen került ki a párharcból.   

2017. március 19. (18. forduló) Sajóbábonyi VTE - Rákoshegyi VSE  

Meglepő vereséget szenvedett a csapat hazai pályán a Rákoshegyi VSE-től 6:2 arányban. Az eredmény 

óvás alatt van, jogosulatlan szereplés miatt. Az ifi csapat hozta a két pontot.  
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BábonyInfó 

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

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 
Kiadásért felelős személy: Hegedűs Zoltánné 

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 

2017.04.17-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az 5. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Farkas Judit, Kohán Jánosné, Suller Istvánné 

Gratulálunk! 


