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Jó hangulatban telt a Családi, Baráti Majális – jövőre se 
hagyja ki! 
Rendkívül jó hangulatban telt, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár szervezésében megren-

dezett családi, baráti majális, a Sportpályán, Május 1-én. 

A főzőverseny résztvevői már a reggeli órákban megérkeztek, és nem sokkal később a tüzek megraká-

sának és az étkek elkészítésének lehettünk szemtanúi. Az idei főzőversenyre rekordszámú csapat neve-

zett. A csapatok különféle finomságokat készítettek. Az ételek között megtalálható volt a hagyományos 

gulyástól kezdve a vadhúsból, bárányból készült ínyencségeken keresztül a hamburger is. A zsűrinek 

nem volt könnyű dolga a kóstolásnál, értékelésnél, mivel nagyon jól sikerültek az ételek. 1. helyezést és 

az „Aranyfakanalat” a „Fő az egészség” (Életmód Klub) csapata, 2. helyezést a „Hollandkert”, 3. helye-

zést pedig a „Szárnyas boszorkányok”(Konyha)  csapata érte el. Rendezvényünkön egyaránt jól szóra-

kozhattak kicsik és nagyok. A rendőrségi kutyás bemutatót követően a gyerekek aszfaltrajzversenyen 

és tekeversenyen mérettethették meg magukat. Amíg a kicsik az ugrálóvárban, vízidodgemben és kéz-

műves foglalkozáson töltötték idejüket, addig a nagyobbak és a felnőttek tekeversenyen, koncerteken és 

kézműves foglalkozáson – ahol a kalligrafikus írás és a kínai csomózás nagyon sok embert rabul ejtett, 

melyet a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet képviselői mutattak be – vehettek részt. 

Tovább színesítette a majális programot a lufihajtogatás, a barátság karkötő készítés valamint a gyer-

mekek versenye a bohóccal a színpadon. A nap folyamán, a színpadon különböző fellépők műsorát 

hallgathatta, láthatta az érdeklődő közönség. Fellépőink voltak: többek között a Rezeda népdalkör, 

JAM együttes, a Retroller és Sipos F. Tamás. 

Reméljük, hogy a következő Majális programunkon még több aktív pihenésre vágyó, a hétköznapokban 

dolgos család elfogadja intézményünk meghívását! 
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A kertbarátkör soros (május 4-ie) ülésén ismeretterjesztő előadást  

tartott Dr. Vanó Imre szakmérnök: „Szőlészeti és gyümölcster-

mesztési tanácsok” címmel.  

Szemléletesen bemutatta a fenofázisok növényvédelmi teendőit, 

ajánlatott adott a BASF növényvédő szereire. Felhívta a figyelmet a 

lisztharmat, a szőlő peronoszpóra megelőzésére, bemutatta a tüne-

teket. 

Egyebek között Molnár Zoltán mb. elnök javaslatot tett a nyári 

programokra: 

 június – kirándulás Gömörszőlősre 

 július – helyi kertlátogatások 

 augusztus – (termés) kiállítás      

A június 1-jei soros ülésén—aktuálisan– a természet-

ben található gombákról volt szó. Szűcs Béla—aki a 

miskolci Gombász egyesület /MIGE/ elnöke—

természethű képeken ismertette a legfontosabb fajtá-

kat.         Külön kiemelve a mérgező gombák felisme-

rését, a védett gombákat, a gombagyűjtés technikáját, 

a gombák védelmét. 

Ezt követően ismertetésre és elfogadásra került az 

egyesület alapszabálya. A tagság megválasztotta a 

hivatalos elnökséget. 

Elnök: Molnár Zoltán   Tagok: Bartha Lászlóné, Lengyel János, Mátyás László, Zsoldos Zoltán. 

Tiszteletbeli tagok: Dr. Szilva István polgármester, Bányiné Varga Erzsébet.  

A kertbarátkör következő ülésének időpontja: 2015. augusztus 10. /hétfő/ 18:00 óra 

                                                                                                                                  

 Molnár Zoltán  

       elnök     

                                                                                                                   Jubileumi Dalos Találkozó 

A sajóbábonyi Rezeda Népdalkör is 

részt vett a Sajóvámoson megrendezett 

népdalkör találkozón. Az eseményen a 

vendéglátó népdalkörösök a tizenötödik 

jubileumukat ünnepelték. A találkozó 

alkalmával a meghívott népdalkörök 

többek között tavaszi népdalcsokrokkal 

nyűgözték le a közönséget. A Rezeda 

népdalkört dr. Szilva István polgármes-

ter is elkísérte a találkozóra. 
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2015. május 5-én az Életmód Klub vendége volt Dr. Kovács Lajos, a Mezőkövesdi Mozgásszervi Reha-

bilitációs Központ igazgató főorvosa. Érdekes és nagyon sokrétű előadást hallhattunk a mozgásszervi 

betegségek kezelési lehetőségeiről, a fájdalomcsillapításról, a vitamin- és nyomelem pótlás fontosságáról. 

Főorvos Úr beszélt a korai felismerés, megelőzés és állapotmegtartás lehetőségeiről, kiemelve a mozgás 

( gyógytorna, séta...) kulcsszerepét a mozgásszervi betegségek minden szintjén.  

 

Kónyáné dr. Bodnár Eszter 

Pro Lecsó  / „ Hejő – Sajó: Fő a közös lecsó” / 

 Szerte a nagyvilágon, így Magyarországon is fokozatosan nő 

az igény és a kereslet az egészséges élelmiszerek iránt. 

Ugyanakkor Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben 

található kistelepüléseken egyre növekszik a munkanélküli-

ség, szűkül a szociális háló, így nagy szükség van helyben 

végezhető, a település személyi és gazdasági adottságaihoz 

illeszkedő munkavégzés megteremtésére.  A Pro Lecsó mező-

gazdasági, foglalkoztatási, környezetvédelmi program célja, 

hogy vegyszermentes zöldségtermelést indítson be a csatlako-

zott településeken, úgy, hogy a gazdaságot a helyi lakosok 

működtessék. A program a helyi önkormányzattal szorosan 

együttműködve valósul meg, a településeken: az önkormány-

zat tulajdonában lévő földet a település lako-

sai megművelik. A programban résztvevő 

lakosok az általuk termelt zöldséget, gyü-

mölcsöt saját felhasználásra termelik. A Pil-

langó Fejlesztések vetőmagot biztosítanak a 

kertek kialakításához. A projekt eredménye-

ként közösségeken belül és közösségek kö-

zötti együttműködés jön létre, ami nagyban 

erősíti a közös régiófejlesztés esélyeit.   

Sajóbábony jelenleg a programban megfi-

gyelőként vesz részt, két koordinátor bevo-

násával, későbbiekben szeretnénk csatlakoz-

ni.  

Tájékozatom a sajóbábonyi lakosságot, hogy a 2015. május 31. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi te-

lepülési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása jelölt hiányában elmaradt.  
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Gyermeknap és búcsú Sajóbábonyban                                                                          
Már kora reggel megérkeztek az árusok a sajóbábonyi búcsú állandó helyszínére, a Kossuth utcára.  

Hagyományteremtő céllal a gyermeknapi  rendezvények központja a tájház udvarán volt. Kreatív fog-

lalkozások, lufi hajtogató bohóc, arcfestés, csillámtetoválás és állatsimogató várta az érdeklődőket. A 

délutáni órákban a POM-POM zenekar és a Csiribiri együttes műsorát élvezhették kicsik és nagyok. A 

Rendezvények Háza udvarán veterán autók kiállítását tekinthették meg az eseményre ellátogatók, a 

vendégház melletti területen pedig ugrálóvár és óriáscsúszda szórakoztatta a gyermekeket. 

 

 

 

Könyvajánló: 

Képzeld el, hogy mindened megvan, amiről csak egy lány álmodhat. A 

szüleid jó fejek, mindig megértenek és melletted állnak. Az öcséd a leg-

édesebb kiskölyök a világon. A város legígéretesebb rockbandájának 

frontemberével jársz, aki nem elég, hogy eredeti és különleges, de imád 

is téged. A zenei tehetséged szélesre tárta előtted a világ kapuit. 

Képzeld el, hogy aznap, mikor leesik az első hó, mindezt elveszítheted. 

Amikor életedben először kell komoly döntést hoznod, nem áll melletted 

senki, akitől segítséget remélhetnél. Élet és halál között kell választanod. 

Az életed soha nem lehet olyan, mint amilyennek ismerted. A halálról 

semmit sem tudsz. 

Te mit tennél? Harcolnál vagy feladnád? Mennél vagy maradnál?                                                                 

Forrás: http://moly.hu/konyvek/gayle-forman-ha-maradnek 
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Megemlékezés 

2015. 06. 1-jén délután 4 órakor a Déryné Szabadidő 

Központ és Városi Könyvtár, Sajóbábony Város Ön-

kormányzata és a Sajóbábonyi Vegyipari Park közös 

megemlékezést 

tartott az 1979. 

06.01-jén tör-

tént TNT rob-

banás áldozatai-

nak tiszteletére. 

A 36. évforduló 

alkalmából. 

Nemzeti Összetartozás Napja 
 

A Déryné Szabadidőközpont igazgatója, 

Orbán Zsolt nyitotta meg a megemléke-

zést, a Himnusz után Bencs Gábor képvi-

selő tartott megemlékező beszédet a kop-

jafánál. A Székely Himnusz elhangzása 

után dr. Szilva István polgármester és 

Hubai Krisztián alpolgármester Sajóbá-

bony Város Önkormányzatát képviselve 

elhelyezték koszorújukat a Trianoni em-

lékműnél. A megjelent pártok képviselői 

is lerótták tiszteletüket egy-egy koszorú 

elhelyezésével.  

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-

as trianoni békeszerződés aláírására em-

lékeztet, illetve annak Magyarországra 

hátrányos következményeire. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

 SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE SAJÓBÁBONYBAN  

Arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor 

vagy adott társadalom, hogy hogyan bánik időseivel.  

2015. május 12-én ismét, egy szépkort megélt lakos ünnepelhette születése 

napját Sajóbábonyban. 

Vostenák Mihálynét 90. születésnapja alkalmából, Sajóbábony Önkor-

mányzata nevében otthonában köszöntötte dr. Szilva István polgármes-

ter és Jelcs Sándor képviselő. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő em-

léklapját egy csokor virág és az önkormányzat szerény ajándékának kísére-

tében adta át a város polgármestere az ünnepeltnek.   

Bemutatkozik Városunk Jegyzője: 

2015. május 5-től Sajóbábony Polgármesteri Hivatalát a korábbi aljegyző Király 

Gáborné vezeti. 

Tisztelt Sajóbábonyi Lakosok ! 

Király Gáborné vagyok, 2015. május 5. napjától látom el a településen a jegyzői 

feladatot. 

24 éve dolgozom a közigazgatásban és 1994-től Sajóbábony Város Önkormány-

zatánál, végigjárva a ranglétra minden fokát. 2012-től Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának aljegyzői feladatait láttam el.  

Szorosan kötődöm a településhez, hiszen 17 évig éltem családommal Sajóbá-

bonyban. 1989-ben költöztünk a férjemmel a „házaspári szállóra” és az Észak-magyarországi Vegyimű-

veknél dolgoztunk. Fiunkat is Sajóbábonyban neveltük fel, ide járt óvodába, az általános iskolát is itt 

végezte el.  

Sajóbábonyi lakosként eltöltött 17 év, valamint a Polgármesteri Hivatalban végzett munkám során lehe-

tőségem volt a település lakosságának nagy részével, valamint a helyi sajátosságokkal megismerkedni.  

Jegyzőként feladatom az önkormányzati munka törvényességének a biztosítása, a polgármester és a kép-

viselő-testület tevékenységének segítése. A hivatal vezetőjeként arra fogok törekedni, hogy szakmailag 

felkészült köztisztviselőkkel dolgozhassak együtt, akikkel a bizalom és az őszinteség két alappillér kell, 

hogy legyen. Célom a szervezett és kiszámítható, ügyfélbarát hivatali munkarend kialakítása.  

Fotovoltaikus rendszer telepítése 

Elkészült a napelem beruházás, mely jelentősen 

hozzájárul Sajóbábony Város Önkormányzatá-

nak tulajdonában lévő közösségi épületek rezsi-

költségeinek csökkentéséhez.  A telepített nap-

elemes rendszer teljesítménye 40,2 kVA. 

Napelemek kerültek a következő épületekre: 

Polgármesteri Hivatal, Szabadidőközpont és 

könyvtár, 1. és 2. számú Óvoda, Sporttelep, Régi 

bölcsőde épülete, Szociális konyha épülete 



8 

Megújult városunk honlapja 

A képviselő-testület döntése alapján 

tartalmaiban és megjelenésében 

is megfrissül(t)  a web lapunk.  

http://www.sajobabony.hu/ 

 

 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Mezőőr:  
2015. június 1-től Sajóbábonyban a mezőőri feladatokat Pásztor 

Barnabás látja el.                                                                                                                                                                                                                                           

A mezőőr jogosult: 

1. igazoltatni a tetten ért elkövetőt, és felszólítani a terület elhagyá-

sára;  

2. az elbitorolt terményt, tárgyat, állatot és az elkövetéshez használt 

eszközt elvenni, és azt a legközelebbi rendőri szervnek átadni; 

3. a gyanús járművet feltartóztatni, és a jármű vezetőjét igazoltatni 

(közúton is);  

4. a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a 

tulajdonosnak adhatja át. 

Elérhetősége: 06/70-882-87-16 

Lomtalanítás 

Az önkormányzat és a hulladékszállítással megbízott vállalkozás közös döntése alapján városunkban a 

lomtalanítás 2015. június 18-án (csütörtökön) lesz. A lomtalanítás díjmentes. 

Közmeghallgatás 

Június 12-én Sajóbábony Város Képviselő-

testülete közmeghallgatást tart, a Deák Ferenc 

Általános Iskolában 18:00 órai kezdettel.  

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

TÁJÉKOZTATÓ 

2015. június hó 04. napjától Sajóbábony Város Önkormányzata rágcsálóirtást végeztet települé-

sünkön. 

A település közigazgatási határain belül (Önkormányzati intézmények, közterületek, parkok, csatorna 

hálózat) kihelyezésre kerülő rágcsálóirtó dobozokhoz hozzányúlni TILOS és VESZÉLYES. 

A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre, háziállatra veszé-

lyes lehet. 

A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin. 

Felelős gázmester:      Hudák Péter  Tel.: 20-/965-16-12 

Az irtásról és a használt készítmények biztonsági adatlapjáról a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal 

Titkárságát, illetve a 46/549-030-as telefonszámon kérhetnek további felvilágosítást. 

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő feltöltését, illetve 

újak kihelyezését minden lakos a saját költségén veheti igénybe a vállalkozótól. 

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok feltöltése: 500 Ft/doboz. 

 Új rágcsálóirtó doboz, feltöltve: 2.000 Ft/doboz. 

http://test.sajobabony.hu/?p=491
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Csoportbővítés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvodában 

2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelésben 

való részvétel, tehát minden 3. életévét betöltött gyermek részére biz-

tosítani kell az óvodai elhelyezést. Az előzetes felmérések és az óvo-

dai beiratkozás indokolttá tették Sajóbábony Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének azt a döntését, melyben az óvodai csoportbőví-

tésről határoztak. 

Ennek értelmében ez év szeptemberétől két új óvodai csoport indul 

intézményünkben. Egy óvodai csoport a székhely óvodában, és egy egységes-óvoda bölcsődei csoport a 

tagóvodában. Az egységes óvoda-bölcsődei csoport megnyitásával a Képviselő-testület lehetőséget kí-

ván biztosítani azon dolgozó szülők számára, akik gyermekük második életévének betöltése után dol-

gozni szeretnének. 

A Képviselő-testület gondoskodik a csoportbővítés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről. 

Megfelelő keretet biztosít arra, hogy mindkét újonnan induló óvodai csoportunkban is esztétikus, barát-

ságos környezetben fogadhassuk a gyermekeket. A csoportbővítés 6 új munkahelyet teremt. Az álláspá-

lyázatokkal kapcsolatban tájékozódni lehet Juhász Judit óvodavezetőnél, és a www.sajobabony.hu  

weblapon.  

Konfirmáció a református templomban 

2015. május 10-én boldogan, felkészülten vallott szá-

mot 9 konfirmandus arról, hogy megismerték a refor-

mátus egyház alapvető tanításait. Az ezt követő isten-

tiszteleten megvallották hitüket az Apostoli Hitvallás 

és a konfirmációi vallástétel szavaival valamint meg-

erősítették a Krisztushoz és a Református Egyházhoz 

való hovatartozásukat. 

Az esemény mindenki számára örömteli pillanat volt! 

Gitáros Szentmise 

"Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek hegedűkkel és 

fuvolával!" 

2015. június 07. napján, az Úr napi szentmisén kis templo-

munk, a Sajóbábonyi Római Katolikus Templom Isten di-

csőítése érdekében megtelt emberekkel. A szervezők azzal a 

céllal hozták létre ezt a nagyon színvonalas eseményt, hogy 

a fiatalok és idősek egyaránt közelebb kerüljenek az Úrhoz. 

Mozgalmas, lehengerelő, dicsőítő szentmisén vehettek részt 

a szentmisére látogatók, melyen gitárral, szintetizátorral ad-

ták elő a dicsőítő énekeket a kórustagok és a kedves hívek.  

A szentmise lebonyolításában és közreműködésében részt vettek:  

Regős Zsolt és a Fráter kórus, Juhász Zoltán és a Miskolci Mindszenti Egyházközség Karizmatikus csa-

pata, Lipcsák János plébános-helyettes Atya, Juhász Zoltán káplán Atya 

Köszönjük szépen Mindenkinek  a közreműködést. Reméljük a jövőben is ilyen szép számmal veszünk 

részt a szentmiséken!  

                                                                                                                                Dr. Zakar Annamária 
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Tisztújítás 

Az S.V.S.E. 2015. április 27-én tartotta tisztújító 

közgyűlését.  

Az előre meghirdetett eseményt 42 tag tisztelte 

meg jelenlétével. dr. Szilva István polgármester, 

mint levezető elnök felkérésére Hronyecz Norbert 

elnök ismertette az egyesület múltbéli és jelenlegi 

helyzetét. A szakmai munka eredményeit és a beru-

házási folyamatokat. 

A jelölőbizottság és a tagság javaslata alapján 10 

név került fel a jelölőlistára. 

A szavazás eredményei: 

S.V.S.E. vezetősége: 

Hronyecz Norbert elnök 

Bodó Sándor tag 

Lakatos Csaba tag 

Sebők Zsigmond tag 

Rontó András tag 

Felügyelő bizottság: 

Márton Ferenc elnök 

Halász András tag 

Rácz Lajos tag 

Sok sikert kívánunk az eredményes működésük-

höz! 

Kupagyőztes a Sajóbábonyi 

SVSE focicsapata! 

Egygólos hátrányról fordítva a Sajóbábony nyerte 
a labdarúgó Magyar Kupa-döntő felvezetéseként 
lejátszott Amatőr Kupát, melyben a hozzá hason-
lóan megyei első osztályban szereplő Jászapátit 
múlta felül 2-1-re a Groupama Arénában. 

Óriási siker ez nemcsak a csapat számára, ha-
nem a településnek is, hiszen történelmi ered-
mény született. 

A 25 évvel ezelőtti döntőt elveszítő Sajóbábony 
kiváló játékkal, óriási küzdőszellemről tanúbizony-
ságot téve, hátrányból és emberhátrányban fordí-
totta meg a mérkőzést és lett kupagyőztes. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ezt megelőző-
en mindössze két csapatnak sikerült megnyernie 
ezt a trófeát! 

Köszönet minden csapattagnak, a vezetőségnek, 
a szurkolóknak, a támogatóknak és mindenkinek 
akinek valamilyen formában is része volt a siker 
elérésében! 
 
Amatőr Kupa: 

Sajóbábony (megyei I. osztály)- 
Jászapáti (megyei I.) 2-1 (1-1) 
gól: Tóth T. (30.), Nyeste (52.), illetve Szakali (6.) 

A Sajóbábony Amatőr Kupa-aranyérmes csapata: 
Jakab Norbert, Tóth István, Tóth Tibor, Molnár 
Csaba, Hronyecz Norbert, Nyeste János, Balogh 
Dénes, Sebők Balázs, Bazsányi Péter, Erdei 
Nagy Norbert, Tátrai Gergő, Árkovics Gergő, Vaj-
da Ákos, Titkó Gergő, Nagy Dávid, Erdei-Nagy 
Patrik. Edző: Tóth István, Bodnár József. 
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Sport 

2015. május 25-26-án Baján megrendezésre kerülő WFC Nemzetközi 

Thai boksz bajnokságon két Sajóbábonyból származó fiatal Kapitány 

Erik és Kapitány Kevin tisztes helytállással tették le névjegyüket a 

szakma előtt, hiszen Junior Thai boksz és K1. kategóriában a második 

helyezést értek el. 

Gratulálunk fiúk! 

           Környezetvédelmi csapatverseny 
 

A másodikosok közül 4 tanulót nevezett be osztályfőnö-

ke, Plósz Sándorné a " Rigó énekeljen!" Kárpát-medencei 

Környezetvédelmi Csapatversenyre. A verseny ősszel 

indult. Témája a fecske.  2 levelező és Miskolcon egy te-

rületi forduló volt, ahonnan bejutottunk a döntőbe. A 

döntőt Nyíregyházán  rendezték meg hagyományo-

san a  Kis Vakond Gyermektáborban. Szervezője a "Míg 

megnövök" Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

A tanulók: Gergely Konstantin, Gulyás Dávid, Gulyás 

Lajos, Karbély László 

A versenyt két naposra szervezték. Első nap írásbeli fel-

adatokat kellett megoldani a gyerekeknek a környezetvédelmen belül a fecskék hasznosságáról, életmód-

járól, stb. Ez a téma magyarázza a csapat fantázianevét: Csicserificseri 

A folyamatos felkészülés során a gyerekek megtanulták, miért kell vigyázni a fecskékre, miért kell a 

fészküket védeni, esetleg müfészkekkel segíteni a megtelepedésüket. Talán e cikket olvasva a lakosság is 

elgondolkodik, mennyire kedves, hasznos madarak. És szükségünk van madarakra? Természetesen igen, 

mert milyen lenne nélkülük az élet? 

A második nap az állatparkban telt, ahol szintén feladatokat kellett megoldani állatokkal kapcsolatban, s 

közben bejártuk az egész állatkertet. A csapat  a versenyen ugyan helyezést nem ért el, de sok élménnyel 

gazdagodtak, tapasztalatokat szereztek.                                                                          Plósz Sándorné 

Izé Mega Hogyishijják 

A zenekar 2014 elején állt össze régi "öreg" zenészekből azért, hogy betöltsön egy szerintünk létező űrt. 

Az alap koncepció az volt, hogy régi klasszikus disco, pop, könnyű-zenei dalokat ültessünk át a ROCK 

zene közegébe. A végtermékek stílusa nem volt kérdés, hiszen mindannyian a "keményebb" zene világá-

ból érkeztünk, de azért hoztunk magunkkal "otthonról" populárisi morzsákat is. Számaink között a tel-

jesség igénye nélkül megtalálható Szécsi Páltól Szandi-ig,  Padödötől Németh Lehelig, Leonard Cohen-

től az Apostolig szinte mindenki, aki szerintünk átültethető volt a rock zenébe. 

2015 elején alakult ki a zenekar végleges összetétele. A sors úgy hozta, hogy a banda nagy része Sajóbá-

bonyi kötődésű. A felállás teljesen klasszikus: 

Szegedi Kritóf - dob 

Zelena Zoltán - szólógitár 

Simon Sándor - basszusgitár 

ifj. Szegedi Attila - ritmusgitár 

Szegedi Attila - ének 

Az öt tagú zenekarból négyen vagyunk "Bábonyiak", bár mi már Zolira is így tekintünk... :) 

Nekem külön öröm, és meg nem fogalmazható boldogság a két fiammal együtt zenélni, egy színpadon 

állni. Reméljük, hogy hamarosan Hazai pályán is bemutatkozhatunk. 

Mert " zene az kell..."    
                                                                                                                                              Szegedi Attila 
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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 

Felhívás 
A képviselő-testület döntése alapján a „Városnap” 

időpontja augusztus 20.-ról, augusztus utolsó 

szombatjára módosult. 2015-ben ez az időpont au-

gusztus 29. 

Fejtse meg a rejtvényt, a színnel jelölt fősorban megtudhatja, egy kortárs magyar gyermekkönyv 

író nevét.   

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

nek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2015. június 26-ig, Sajóbábony Város Önkormányza-

tának Titkárságán.  

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em. 

Az 2. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Luterán Józsefné, Szabó Ilona, Kazsimér Marcell,  

Nyereményük egy-egy értékes könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a titkárságon vehet-

nek át. 


