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Március nyolc
Karcsú bokájú március
te lész az ifjú lány,
Ki tündérszárnyakon jön el
új tavasz hajnalán.
Fény, napsugár arany hajad
szemszíned ibolya,
Dédelgeted a kis tavaszt,
miképp egy jó anya.
Ímé eljő a nagy ünnep,
köszöntünk női nem!
Csak veletek lehet örök
az élet, s szerelem.
Férfi párja, szépség, család,
otthon, gondoskodás,
Jövőnk álma, szívünk vágya
általatok csodás.
Tavasz illat, édes hölgyek
sóhaján kis lepke,
Hőn vonzó vágy, szívszerelem
álmok végtelenje...
Ünnepeljünk, március nyolc
megérintesz minket,
Szebbik nemnek adjunk bókot,
s férfi-szíveinket!
Hisz minékünk ez a világ
nélkületek nem kell,
Nő és férfi, kéz a kézben...
így ember az ember!
Március nyolc üzenete,
megújul a világ,
S tündérkertjének közepén
NŐ a legszebb virág.
Szuhanics Albert

Nőnap
alkalmából
szeretettel
köszöntünk
minden
kedves
sajóbábonyi
hölgyet!
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Évértékelő

Testvér települési látogatás Rejdován!
Rejdovához hasonlóan Sajóbábony újonnan megválasztott
képviselő-testülete is látogatást tett a testvértelepülésen 2015.
január 15-én. A látogatás során mindkét település részéről jelen
volt a leköszönő polgármester is. A találkozó ideje alatt a
látogatók körbe járták Rejdovát, megtekintették a helyiek
büszkeségeit. A felvidéki település polgármesterével történt
beszélgetés során egyeztettünk a közös programok, látogatások
várható időpontjáról, megerősítve ezzel azt, hogy továbbra is
ápolni kívánjuk a települések között fennálló kiváló kapcsolatot!
2015.február 11-én volt a testvérvárosi kapcsolat 10 éves
évfordulója. Az önkormányzat továbbra is ápolni és mélyíteni
szeretné a két város közötti jó kapcsolatot. Ennek érdekében
„Testvérvárosi Program” elnevezésű pályázatott nyújtottunk be.

Vetélkedő!
A Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
Az alkalomból a Déryné Szabadidőközpont rejtvényfejtőműveltségi vetélkedőt rendezett. A 6 csapat részvételével
lezajlott szellemi párbajt a Vendriczky Tiborné, Kokas Istvánné,
Komjátiné Majnár Anna és a Bányiné Varga Erzsébet, Szokoly
Piroska, Kőnig Lászlóné alkotta csapat nyerte holtversenyben.
A csapatok oklevelet és a helyezésüktől függően könyvvásárlási
utalványokat nyertek különböző értékben.

Ünnepélyes évértékelő közgyűlést tartott a
sajóbábonyi "Virágos Bábonyért Egyesület"
2015. február 6-án az SVSE sportklubban,
ahol dr. Szilva István polgármester
elismerően nyilatkozott az egyesület
munkájáról és az önkormányzat további
támogatásáról biztosította a tagokat, majd
virágcsokorral fejezte ki köszönetét az
egyesület vezetőjének, Rádulyné Salamon
Emőkének.

Köszöntötték Városunk
legidősebb lakóját
2015. február 9-én a 100 éves Czeglédi
Lajosnét ünnepelték a “Hollandkert” Idősek
Otthonának lakói és dolgozói. Sajóbábony
Város Önkormányzata nevében: dr. Szilva
István polgármester, Likai-Tóth Adél jegyző
és Jelcs Sándor képviselő virággal és
ajándékkal köszöntötték az ünnepeltet, majd
átadták Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntőlevelét.
Városunk jelenleg legidősebb lakója 1915. február 8-án Tolcsván
jött a napvilágra és 6 éve él Sajóbábonyban. A korához képest
meglehetősen jó fizikai és szellemi állapotban lévő “Marika néni”
elmondása alapján nagyon jól érzi magát az otthonban és hálával,
szeretettel méltatja az intézmény vezetőségét, ill. személyzetét.
Boldogságban és jó egészségben eltöltött további szép éveket
kívánunk ezúton is az ünnepeltnek!

Pálinka és pogácsasütő verseny
Nagy érdeklődés kísérte február 14-én a XI. Sajóbábonyi
Pálinka és Pogácsasütő versenyt. Összesen 133 pálinkát és 8
pogácsát kellett a szigorú bírálóknak 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.
A hagyományos pálinkák mellett (szilva, barack,
törköly, stb.)

Egészségügyi Szűrőnap
Nagy sikerrel zárult a január 27-én megrendezett
egészségügyi szűrőnap, melynek a Déryné
Szabadidőközpont adott helyet. A szűrőnapra
mindazokat várták, akik egészségügyi állapotukról
szerettek volna képet kapni. A vizsgálatokat pl:
szájüregi vizsgálat, arteriográfia, csontsűrűség,
COPD, látás-, hallásvizsgálat ingyenesen lehetett
igénybe venni. A szűrőnapot délután megrendezett
egészségügyi előadások zárták.
A nagy
érdeklődésre való tekintettel, várhatóan az év
második felében hasonló egészségügyi szűrőnap
megrendezésére kerül sor.
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különlegességekkel is neveztek: eper, sütőtök, bodza. A
verseny a megye határain is túlnyúlik évek óta. Érkeztek
nevezők Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és SzabolcsSzatmár-Bereg
megyéből,
valamint
az
erdélyi
Nagykárolyból is. Ezáltal idén először nemzetközivé vált az
Ipari Park kultúrtermében megtartott rendezvény.
Amíg a bírálók a finom pálinkákat kóstolgatták addig a
nevezők dr. Vida Gyula és dr. Tóth Arnold előadását
hallgathatták meg a pálinka kultúrtörténetéről, akik a
témában számos könyv és publikáció szerzői.
A pálinkák és a finom pogácsák elbírálását követően egy
közös ebéden vettek részt a zsűri tagjai és a nevezők, majd
a díjkiosztásra került sor.

Mackó kórház az Óvodában
Macikat gyógyítottak a gyerekek 2015. február 23-án
délelőtt
a
sajóbábonyi
lakótelepi
óvodában.
Műtősruhába beöltözve, szájkendővel vérnyomást
mértek, sebet kötöztek, lélegeztettek, infúziót adtak, és
ha
kellett,
receptet
is
írtak
a
kicsik.
A Szent Kamill Életmentésért Alapítvány Mackó
Kórház programja a gyerekek orvosoktól, mentőktől és
kórháztól való félelmüket szeretné leküzdeni.

Kisvakond Mesezenekar
bábszínház Budapest

Szavalóverseny

Farsangi
szavalóversenyt szervezett február 17-én a Déryné
Szabadidőközpont. A 34 tanuló 1-1 kötelező és
szabadon választott verset szavalt el. A gyerekek
nagyon lelkesen készültek, és nagyon jó hangulatú
délutánt tölthetek együtt. Minden nevező
helyezésének függvényében oklevél, könyv és
csokoládé jutalomban részesült.

A sajóbábonyi kisiskolások és
óvódások örömére február 27-én a
budapesti Mesezenekar bábszínház
„Kisvakond” címmel bábelőadást
tartott, az általános iskolában.

Harmónia Életmód Klub
A Harmónia Életmód Klub 2015. március 3-án
tartotta összejövetelét a művelődési házban.
Előadó: dr. Bazsó György, encsi háziorvos
Téma: Korunk jellegzetes betegsége az allergia
Sok embernek az életét végig kíséri az allergia, és a
kellemetlen tünetektől való szenvedés. Az allergia az
immunrendszer egy túlzott reakciója olyan
anyagokra, melyek normális körülmények között
semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet
részéről. Az ilyen anyagokat allergéneknek
nevezzük. Ezek például: élelmiszerek, pollenek,
állati szőrök, stb. Kezelésében nagy szerepet játszik a
megelőzés és célravezető lehet az immunterápia.

4.

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki önmagát
tagadja. Hazád a történelmi méretekben megnagyított és
időtlenített személyiség. A haza a végzet, személyesen is.
Nem fontos, „szereted”-e, vagy sem. Egyek vagytok. „

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója
alkalmából megtartott városi megemlékezés Sajóbábonyban,
2015. március 13-án a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében
került megrendezésre. A színvonalas ünnepi műsort az iskola tanulói
adták. A gyermekeket felkészítő pedagógusok: Kecskeméti Anikó és
Rusz Lászlóné. Ünnepi köszöntőt dr. Szilva István polgármester
mondott.
A rendezvény március 15-én fáklyás felvonulással folytatódott.
Az ünnepi menet a városháza elől indult. A felvonulók a
templomkertbe érve meghallgatták dr. Szilva István ünnepi
gondolatait, az általános iskola tanulóinak szavalatait és a Rezeda
Népdalkört. A rendezvény sorozatot a katolikus templomban tartott
koncert „Éljen a magyar!” címmel zárta, melyen a fellépő
művészek:Jenei Gábor és Újvári Marika voltak.

FELHÍVÁS A XVIII. SAJÓBÁBONYI
REGIONÁLIS BORVERSENYRE
Hely: Sajóbábonyi Vegyipari Park,
GYÁRTELEP
Időpont: 2015. március 21. (szombat) 10.00
Nevezés 1 db 0,75 literes palack mennyiségű
borral.
Nevezési díj:
1. bor: 500 Ft
2. bor: 300 Ft
minden további ingyenes
Nevezés: 2015. március 20-ig személyesen, vagy
telefonon (46/549-378).
Bor leadási helye és határideje:
Déryné Szabadidőközpont, 3792 Sajóbábony,
Bocskai út 2.
2015. március 20. (péntek) 18 óra

Márai Sándor: A Hazáról és az Államról
„Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt
mondanám: „Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek,
hogy szeresd önmagadat.” A haza nemcsak föld és hegy,
halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér
és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki
mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a
nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban,
melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy
pillanata is.

Értékelés: szakmai és különdíjak
A palackra a nevet, termelőhelyet, fajtát és
évjáratot olvashatóan kell feltüntetni.
Lehetőség szerint a vörös bort zöld, a fehér bort
pedig fehér palackban kérik leadni a szervezők.
8 órától folyamatos fordulóval szállítja be az
érdeklődőket az önkormányzati kisbusz a
Városháza elől.
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Elérhetőségeink 3792 Sajóbábony,
Bocskai I. u. 2
Telefon: +36 46 549030
Fax: +36 46 549031
Email: hivatal@sajobabony.hu

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Fotovoltaikus rendszer telepítése Sajóbábony Város Önkormányzat
épületein.
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott,,
Fotovoltaikus rendszer telepítése Sajóbábony Város önkormányzati épületeiben” című, KEOP4.10.0/N/14-2014-0422 jelű pályázatát nyerte meg Önkormányzatunk. A pályázat 2014 őszén került
benyújtásra, amit az Irányító Hatóság vezetője 30.149.172 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015. augusztus 31.
A projekt célja: Sajóbábony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közösségi épületeinek megújuló
energián alapuló fejlesztése, így járulva hozzá az energiahatékonyság és az energiatakarékosság
fokozásához.
A projekt megvalósítása során az energetikai mutatók javítása érdekében 40,2 kVA teljesítményű napelemes
rendszer telepítése történik Sajóbábony Város Önkormányzatának épületein. A nyertes pályázat a következő
épületeket érinti:
- 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2 (Polgármesteri Hivatal)
- 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2 (Szabadidőközpont és Könyvtár)
- 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. (1. számú Óvoda)
- 3792 Sajóbábony, Kossuth Lajos út 46. (2. számú Óvoda, tagóvoda)
- 3792 Sajóbábony, Iskola tér 3. (szociális közétkeztetés)
- 3792 Sajóbábony, Arany János út 5. (régi bölcsöde épülete)
- 3792 Sajóbábony, Sporttelep
A fejlesztés hatására évi 40,2 kVA tonna ÜHG csökkenést érünk el, a megújuló energiahordozó felhasználás
növekedése (villamos-energia) évi 0,0501 GWh, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése évi
180,270GJ.
Indokoltság: Az Önkormányzat jelentős anyagi terhet ró az épületek üzemeltetési költsége, elsődleges cél a
fenntartási költségek csökkentése, a projekt általános célja az Európai Unió elvárásainak megfelelően a
környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia felhasználáson alapuló villamos-energia szerepének
növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Ennek egyik feltétele a megújuló
energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának
kialakítása.

.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Lakossági Tájékoztató!
Ezúton tájékoztatok mindenkit arról, hogy a korábban
Sajóbábony Önkormányzata által készített, sokszorosított
és terjesztett SajTóbábony elnevezésű újság már nem az
Önkormányzat tulajdonában, szerkesztésében található!
Mivel korábban a SajTóbábony az Önkormányzat
közreműködésével készült, ezért a lakosság számára
megtévesztőek lehetnek az ezen a néven internetes
formában (Facebookon) megjelent hírek, cikkek.
A SajTóbábony mind nyomtatott, mind internetes
változatban már magánszemély (ek) által készül, így a
felületén megjelentetett hírek, vélemények NEM az
Önkormányzat álláspontját
tükrözik.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy az
Önkormányzat saját tulajdonú új újságja Bábonyinfó
néven fog továbbá megjelenni.

Új Honlap
A képviselő testület 2015. február 17-ei testületi ülésen
arról döntött, hogy megújítja Sajóbábony Város
Önkormányzatának honlapját. Már régóta esedékessé vált
egy olyan weboldal elkészítése, amely megfelel a 21.
század kor - és jogszabályi követelményeknek, valamint
kielégíti a lakossági igényeket. Az új honlap elkészültével
a lakosság bővebb tartalommal, megújult külsővel és
átláthatóbb internetes felülettel találkozhat. Az új
internetes honlap a megújulás ideje alatt és azt követően is
ugyanazon címen, a www.sajobabony.hu oldalon
zavartalanul elérhető.

Óvodai Hírek
Jelentkezés és beiratkozás: 2015. április 9-10.
Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie.
Nyári szünet az óvodában: 2015.06.29 - 07.17.
Nyitás: 2015.07.20.

Rendőrségi hírek
Sajóbábony Rendőrőrsének 2014.november 1-től, új
parancsnoka: Hudák Zsolt
rendőr hadnagy ( mb. őrsparancsnok)
Vezetői fogadóóra: Kedd 10.00-12.00

Képviselő-testületi ülések rendje
A Sajóbábony Önkormányzatának megváltozott Szervezeti és
Működési szabályzata alapján a képviselő-testületi ülések
időpontja az alábbiak szerint módosult: A képviselő-testület
rendes üléseit minden hónap utolsó keddi napján 10 órai
kezdettel tartja.
Márciusi testületi ülés: 2015.03.31-én (kedd) 1000-tól

Testületi összefoglaló
Újfajta gyakorlatot kíván bevezetni a képviselőtestület 2015. február hónaptól kezdődően. A rendes
testületi üléseket követően a polgármester egy rövid
videós összefoglalót készít az ülésen elhangzottakról.
Ebben összefoglalja a rendes testületi ülésen
elhangzottakat, ismerteti a döntéseket, kifejti az
egyes napirendek okát, ismerteti a bizottságok
javaslatait, a képviselők lényegi hozzászólásait.
A képviselő-testület maximálisan elkötelezett afelől,
hogy a lakosságot minél szélesebb körűen
tájékoztassa az önkormányzattal kapcsolatos hírekről,
döntésekről.
A 2015. február 17-ei képviselő-testületi ülés
összefoglaló anyaga már elkészült, a TIP Tv-ben és
az interneten is elérhető, megtekinthető.

Szociális ellátás változásai
2015. március 1-től országosan átalakult a szociális
ellátórendszer. Egy része az ellátásoknak, mint a
fokozottan hátrányos támogatás, ismertebb néven FHT
vagy a közgyógyellátás átkerült a kormányhivatalokhoz,
így ezeket a támogatásokat már nem az önkormányzat
állapítja meg. Vannak olyan ellátások melyek átkerültek
az önkormányzat hatáskörébe, és az önkormányzat
eldöntheti kívánja-e továbbra is biztosítani a lakosság
részére vagy sem. Ilyen a lakásfenntartási támogatás,
amely továbbra is igényelhető, azonban ezt már teljes
egészében az önkormányzat bírálja el.
A képviselő-testület eltökélt célja volt a szociális
rendelet megalkotása során, hogy igazságosabbá tegye a
rendszert, a különböző támogatásokat a valóban
rászorultak kapják meg és a visszaélések megszűnjenek.
A támogatásban részesülők a támogatás megítélésekor és
azt követően is számíthatnak a feltételek ellenőrzésére. A
szociális támogatásokról az önkormányzat hivatali
ügyintézői ügyfélfogadási időben tudnak bővebb
tájékoztatást adni.
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Mezőőri szolgálat létrehozása
Sajóbábony
Város
képviselő
testülete legutóbbi testületi ülésén
2015. február 17-én döntött, hogy
önálló mezőőri szolgálatot hoz létre.
Mivel korábban mezőőri szolgálat
már működött a településünkön és
ennek pótlására hatalmas igény
jelentkezett a lakosság részéről, ezért
indokolt volt a mezőőri szolgálat
újjáélesztése.
A tervek szerint 2015. május 1-vel
állna szolgálatba a pályázat útján
kiválasztott 1 fő mezőőr, akinek a
feladatai közé fog tartozni a kerületi
földek őrzése, a hatóságokkal és a
földtulajdonosokkal
történő
kapcsolattartás.
Az önkormányzat a mezőőri
szolgálatot
önállóan
kívánja
működtetni, - nem más településsel
társulásban, mint az korábban
működött – továbbá az érintett
földek tulajdonosaitól nem kíván
mezőőri járulékot beszedni, hanem a
mezőőri
szolgálatot
a
földtulajdonosok
számára
ingyenesen kívánja alkalmazni.
A mezőőr alkalmazásba állásától az
önkormányzat azt várja, hogy a
külterületi földeken is javulni fog a
közbiztonság.

Mint azt a lakosság tapasztalhatta, a település több részén
történt fa kivágása és megnyesése. Az önkormányzat
kizárólag a település közterületein végzett fakivágást,
összesen 7 esetben. Az érintett fák egy részének a kivágását
kifejezetten a lakosok kérték, mivel azok már olyan nagyra
nőttek, veszélyessé váltak, betegek voltak, hogy egy
esetleges vihar bekövetkezése esetén komoly károkat tudtak
volna okozni a közeli ingatlanokban. A kivágott fák között
olyan is volt, amely bár kívülről jó állapotúnak tűnt, azonban
elöregedett és veszélyeztette az arra járó lakosokat. Másrészt
a különböző szolgáltatók jelezték, hogy a közterületen lévő
fák közül, több is veszélyesen érinti vagy belóg a
vezetékekbe, ezért kérték az önkormányzatot, hogy az
érintett esetekben vágják vissza a fákat. A veszélyessé,
zavaróvá vált beteg fák csonkolása és kivágása az
önkormányzat MESZ dolgozói mellett, ipari alpinisták
bevonásával történt, mivel azok kivágása speciális munkát
igényelt.
Ezen kívül a tavalyi évben a katasztrófavédelmi hatóság, arra
szólította fel az önkormányzatot, hogy a Bábony-patak, más
néven Savas-patak medrét tegyük rendbe, a fás szárú
növényeket vágjuk ki, mivel azok egy áradás esetén torlaszt
képezhetnek. A tavalyi éven sor került a mederben található
növényzet lekaszálására, illetve a kisebb növésű fás szárú
növények kivágására. A nagyobb fák kivágására 2015 elején
került sor, mivel 2015 februárjában a katasztrófavédelmi
hatóság ellenőrzést tartott a Bábony- patak mentén, annak
érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az önkormányzat
eleget tett-e a korábbi felhívásának! A fák kivágásával
kapcsolatban keletkező költségek mérséklése érdekében, az
önkormányzat a kivágott fák egy részét haszonfaként
értékesítette vállalkozók részére.
Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, amennyiben fa
kivágása vált esedékessé a magántulajdonán, akkor a
tevékenység megkezdése előtt kérjen fakivágási engedélyt a
jegyzőtől.

Önkormányzati Fogadónapot tart:
Dr. Szilva István polgármester: minden páros héten, szerdán
Likai – Tóth Adél jegyző: minden páratlan héten, szerdán
Hubai Krisztián alpolgármester: minden hónap első hétfőjén
1600-1700

Gyászjelentés: 2015. február 09. elhunyt Urbán Józsefet korábbi GAMESZ vezetőt,
önkormányzati képviselőt az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

8.

SPORT HÍREK:
Labdarúgás
Elkezdődött a tavaszi szezon a labdarúgó Megyei I.
osztályban. A télen edzőváltás történt, Bodnár József helyett
Tóth István lett az edző. Az első mérkőzésen Ongán
vendégszerepeltünk és 4:0 arányban nyertünk Vajda,
Balogh, Molnár és Tóth góljaival. Jelenleg a 4. helyen állunk
35 ponttal. Az ifjúsági csapat 5:2-re nyert.

Teke
Az NB II-es teke csapat több mérkőzésen van már túl az idei
esztendőben: - Sajóbábony – Széchenyi SC 6:2 Rákoshegyi VSE – Sajóbábony 1:7 - Sajóbábony – Szentes
6:2 (új pályacsúcs 2608 fa) - Gyula – Sajóbábony 5:3 Sajóbábony – Bátonyterenye 7:1 - Szank – Sajóbábony 4:4
A csapat a 6. helyen áll 18 ponttal.

Sakk

Fejtse meg a rejtvényt, a színnel jelölt fősorban megtudhatja, mihez
használható a Gabry's XWord program.

Vízszintes
1. A megfejtés első része. 7. Angol főnemesi cím. 8. A Szajna
Párizsban! 9. Lovak kedvenc csemegéjének egysége! 11. Házőrző.
12. Zenedarab! 13. Általános, röv. 15. Rakovo, ukrán település
magyar neve. 17. José Saramago Nobel-díjas író műve. 18. Csattanó.
19. Üres jel! 20. Asszonynév képző. 21. Egyszerű fehérje. 24. ...
Timbermann; Howard Fast műve. 26. Neves magyar irodalmár,
pedagógus (András).

A sakkbajnokságban is javában zajlanak a küzdelmek. NB II
Kazincbarcika – Sajóbábony 6,5-5,5 Sajóbábony – DVTK 48 Nyíregyháza – Sajóbábony 9,5-2,5 A csapat a 10. helyen
áll 39 ponttal. Megyei I. Sajóbábony – Szerencs 4-8
Sajóbábony – Berente 5-7 Sárospatak – Sajóbábony 6-6 A
csapat a 7. helyen áll 27,5 ponttal. Egyéni versenyeken is
részt vettek a sakkozók az elmúlt időszakban. Különösen
Kiss Pál, a csapat éltáblása szerepelt sikeresen. Először
február 14-én megvédte tavalyi elsőségét a 15. Gömöri
Kovács István-emlékversenyen, ahol az 54 fős mezőnyben
8,5 ponttal végzett az élen. Másnap az 5. Tokaj-kupán ült
asztalhoz és 5,5 ponttal – immáron harmadszor –
megnyerte a versenyt.

Függőleges
1. Túl hangosan beszél. 2. Német zeneszerző (Karl). 3. Kuruc
brigadéros (Tamás). 4. Zell am ...; osztrák település. 5. Erjesztő
enzim. 6. Páratlan tanú! 7. A megfejtés második része. 10. Mondat
egysége. 14. (meg)vonalaz. 16. Kabarédal. 17. Női hangnem. 19.
Spanyol férfinév. 22. Fok; arab földrajzi nevekben. 23. Török
település a Sulan-hegységben. 25. Vita magja!
A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes
tárgyjutalomban részesülnek. A megfejtéseket zárt borítékban
várjuk 2015. április 10-ig, Sajóbábony Város Önkormányzatának
titkárságán. Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em.

Következő szám előzetese:






Beszámoló a Március 15-ei ünnepségről
Összefoglaló a borversenyről
Tájékoztatás a Március havi testületi ülésről
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Rajzpályázat eredményhirdetése
BábonyInfó

Megjelenik minden hónap
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Jelcs Zita
Szerkesztőség: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

Dr. Borosi László teremlabdarúgó
emléktorna
56 csapat közül lett bronzérmes Sajóbábony labdarúgó
csapata!
A XXX. Dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktornán
Sajóbábony csapata Tiszaújvárost 5-2 arányban legyőzve,
a 3. helyen végzett.
Az SVSE az elődöntőben 5-3 arányban maradt alul a
címvédő Mád csapata ellen.
A döntőt Mád nyerte 4-1-re Mezőkövesd ellen.
A torna legjobb kapusa: Pallai Gábor – Sajóbábony;
A torna gólkirálya: Tóth István (10 gól) – Sajóbábony.
A bábonyi csapat többször is bebizonyította, hogy a nála
esélyesebb és magasabb szinten játszó csapatokkal is
felveszi a versenyt.
Eredmények:
Sajóbábony – Cigánd U21 3:2
Sajóbábony – Sátoraljaújhely 9-5
Ózd – Sajóbábony 2:5
Sajóbábony – Abaújszántó 12-1
Tiszaújváros – Sajóbábony 2-2 , tizenegyesekkel
Tiszaújváros nyerte a találkozót.

MELLÉKLET

2014. november 15-én a Sajóbábonyi Vegyipari Park
kultúrtermében került megrendezésre a környék népdalköreinek
találkozója. A rendezvényen ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját a helyi Rezeda Népdalkör. Felléptek: Sajóbábony,
Borsodszirák, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Szirma, Varbó és
Edelény népdalkörei.

Kiállítás megnyitó volt november 28-án a Déryné
Szabadidőközpont nagytermében.
Jobbágy Dezső festőművész alkotásaiból.

Adventi koszorú
készítés
Szorgos, ügyes kezek munkájának eredményeképpen ismét
elkészült a betlehemi jászol és a központi adventi koszorú.
Másnap, november 28-án pedig a Tájház udvarán egy másik
adventi koszorú is megszületett Sajóbábony lakosságának, amely
a hagyomány szerint lelki megtisztulásra és megújulásra is
alkalmat ad, hogy az ünnep, csakugyan ünnep legyen.

Rejdova új település vezetése 2014.
december 3-án bemutatkozó látogatást
tett a Sajóbábonyi Polgármesteri
Hivatalban, hogy megismerkedjen
városunk új testületével.

2014. december 4-én Sajóbábony Város Önkormányzata, a Déryné Szabadidőközpont és a
"KISS" Cégcsoport Mikulás estet rendezett a Sajóbábonyi Vegyipari Park
kultúrtermében.

Mézeskalács illat, vidám
gyermekzsivaj.…Ezek töltötték meg a
Déryné Szabadidőközpont nagytermét .
Az általános iskolából közel 20 gyermek
tölthetett el pár kellemes órát a Luca
napi játszóházban.

ADVENTKOR
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben
áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...
(Ágh Tihamér)

A "Harmónia" Életmód
Egyesület 2014. december 9-én
tartotta ünnepélyes évzáró
összejövetelét az önkormányzat
éttermében.

A "Sajóbábony Város Polgárőr
Egyesület" 2014. december 13án tartotta évzáró ünnepségét.

SVSE futball szakosztály
évzáró közgyűlése.

