
 

 II. évfolyam 2.szám - 2016. március 

MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉG 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója 

alkalmából megtartott városi megemlékezés Sajóbábony-

ban, 2016. március 11- én a Deák Ferenc Általános Iskola 

tornatermében került megrendezésre. A színvonalas ünne-

pi műsort az iskola tanulói adták. A gyermekeket felké-

szítő pedagógusok: Oroszné Kovács Ildikó és Pintér Sán-

dorné.  

Ünnepi köszöntőt dr. Szilva István polgármester mondott.  

A rendezvény március 15 - én fáklyás felvonulással folytató-

dott.  

Az ünnepi menet lovas huszárok vezetésével a városháza elől indult.  

A felvonulók a Református templomba érve meghallgatták dr. Szilva István ünnepi gondolatait, az általá-

nos iskola tanulóinak Molnár Biankának és Molnár Juliannának szavalatait (őket felkészítő pedagógus: 

Szűcs Izolda).  

Az ünnepség sorozatot a Hegedűs Attila által tolmácsolt Nemzeti dal és a Szózat zárta.  
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XII. PÁLINKAMUSTRA ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY 

Nagy érdeklődés kísérte február 20-án a XII. Sajóbábonyi Pálinka és Pogácsasütő versenyt. Összesen 

155 pálinkát és 8 pogácsát kellett a szigorú bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakuljon a végleges 

döntés. 

A versenyen 4 „Év pálinkája” és 8 „Nagy arany” díj született a sok arany, ezüst és bronz minősítés mel-

lett. A városunkban rendezett pálinka versenyek történetében először, külön díjjal jutalmazták 

„Sajóbábony Város Pálinkáját”. 

A hagyományos pálinkákon kívül (szilva, barack, törköly, stb.) különlegességeket is neveztek (naspolya, 

kökény, csipke, som). 

A verseny a megye határain is túlnyúlik évek óta. Érkeztek nevezők Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is. 

A pálinka zsűrik szakértő munkáját követően, a délutáni órákban közönségprogramokon vehettek részt 

az érdeklődők. Meghallgatták Molnár Zoltán „A Szilva termesztése” című előadását, a Rezeda Népdal-

kör, Rokker Zsoltti (Erdei Sándor), Zamatózky Florianna színvonalas műsorát.  

A talpalávalót Pásztor Béci szolgáltatta. 

Dr. Szilva István polgármester ünnepi köszöntője és Orosz János a Bükki Pálinka Lovagrend nagymeste-

rének összefoglalója után került sor a díjak átadására a rendezvény lezárása előtt. 

                                                                       

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

2016. január 25-én, a magyar kultúra napja alkal-

mából játékos vetélkedőt szervezett a Deák Ferenc 

Általános Iskola tanulói részére.                                          

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 

meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kéz-

irat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 

ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéz-

iratát.   

Az iskola 5 csapata vett részt a kultúra több ágát 

érintő vetélkedőn. A feladatok között volt képkira-

kós, kulturális és helyismereti kvíz, versfelismerés 

és versmondás stb.…                                                     

A következő eredmények születtek: 

1. helyezett: Gergely Konstantin, Vozár Zsolt, Lakatos Klára, Lakatos Szeléna, Molnár Julianna 

2. helyezett: Gulyás Lajos, Ruszó Kármen, Kapitány Arnold, Kapitány Réka, Váradi Róbert 

3. helyezett: Karbély László, Türk Anett, Lakatos Jenő, Lánczi Irén, Molnár Bianka  

4. helyezett: Karbély Amanda, Molnár Evelin, Oláh Attila, Rostás Krisztofer, Lakatos Mirtill 

5. helyezett: Oláh Vanessza, Nemes Alexandra, Horváth Zoltán, Tóth Diána, Molnár Bence 
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REZEDA NÉPDALKÖR 

A Sajóbábonyban 16 éve működő együttes a Déryné 

Művelődési központ támogatásával, 1999 januárjá-

ban alakult. Jelenleg 20 fővel működnek. Repertoár-

jukban elsősorban borsodban gyűjtött népdalok sze-

repelnek, de helyet kapnak más tájegységek dalla-

mai is.  

Részt vettek több szomszédos település által szerve-

zett találkozón, rendszeres fellépői városi rendezvé-

nyeknek. Megalakulásuk elsődleges céljául a ma-

gyar népi kultúra hagyományainak ápolását tekintik, 

és nagyon fontos számukra, hogy ez a dalkincs a 

következő nemzedékek számára is átöröklődjön.  

2015 júliusától új művészeti vezetővel dolgozik a népdalkör. Orosz Marianna ének-zene tanár szakmai 

irányításával először a városnapon mutatkoztak be, és műsorukban nemcsak új dalcsokrokat, hanem egy 

Tardi gyűjtésű dramatikus előadást is láthattunk a színpadon.  

Júliusban Szirmabesenyőn jártak, szeptemberben Alsózsolcán, Tardonán majd Múcsonyban mutatkozott 

be az együttes. Városunkban az öregek napján majd advent harmadik vasárnapján hallgathattuk új veze-

tőjükkel a Rezeda népdalkör tagjait. Legutóbb a pálinka fesztiválon láthattuk az együttes legújabb műso-

rát, melyben citerán közreműködtek a Kodály Zoltán Művészeti Iskola népzene tanszakos növendékei 

Sajószentpéterről. Az együttes művészeti vezetője Orosz Marianna, már 21 éve dolgozik Sajószentpéte-

ren ének-zene tanárként. 

A szentpéteri SAJÓGYÖNGYE NÉPDALKÖR-t  2007-ben alapította, majd 2009-ben a VÁROSI MU-

SICAL STÚDIÓT. Művészeti vezetője a 12 éve működő sajószentpéteri TÜCSÖKMA-

DÁR  NÉPTÁNCEGYÜTTESNEK. (2016. január 21-én vette át a Sajószentpéter Kulturális életének 

alakításában és gazdagításában végzett két évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréséül SAJÓ-

SZENTPÉTER  KULTURÁJÁÉRT 2015 kitüntető címet.) 

Várjuk lelkes, társaságra vágyó, énekelni, zenélni szerető új tagok jelentkezését korhatárra való tekintet 

nélkül 0-100 éves korig! Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi könyvtár, minden héten szerdán 15.30-16.30-ig, illetve Orosz Mariannánál a népdalkör művészeti 

vezetőjénél tel. 30/254-3696 és Pollák Zoltánnénál: 30/6177042 

ÉMV NOSZTALGIA RENDEZVÉNY 

Időpont: 2016. ápr ilis 16.  15.00 óra 

Helyszín: Sajóbábony, Ipar i park  Kultúr terme 

Tervezett program: 

- régi képek, filmek vetítése, 

- zenés műsor a Megszólaló Kezek Alapítvány közreműködésével, 

- Erdei Sándor (Rokker Zsolti) humorista műsora, 

- vacsora, 

- tombola.  

Jegyek a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban (3792. Sajóbábony, Bocskai út 2.), munkanapokon meg-

vásárolhatóak 2.000 Ft. áron. A rendezvényre emblémázott póló rendelhető  

2.000 Ft/db áron a bereczki1957@gmail.com e-mail címen vagy a 20/926-11-55-ös telefonszámon. 
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HARMÓNIA ÉLETMÓD EGYESÜLET 

Minden évben az egyesület ünnepi vacsoráján beszámolunk a mö-

göttünk álló évről, a munkáról, amit végeztünk, a pénzügyekről, a 

jól vagy kevésbé jól sikerült dolgainkról és mindezeket mérlegre 

téve gondoljuk át a folytatást. 

Úgy gondoljuk, van mit mérlegre tennünk, hiszen programokban, 

eseményekben gazdag évet hagyunk magunk után, sok érték meg-

jelent az egyesület életében, amivel többek és gazdagabbak lettünk. 

Csodálatos előadóink voltak a havonta megrendezett klubalkalma-

kon. Az év első előadója Dr. Kerekes Ferenc háziorvosunk volt, aki 

az önbecsülésről beszélt. Hallhattuk Kovács Gabriella kórházi die-

tetikus előadását a megvalósítható és hozzáférhető egészséges táp-

lálkozás alapjairól. Dr. Pálmai Zsolt pszichiáter  a bennünket kö-

rülvevő cyber világ, a mobiltelefonok, internet pszichés hatásiról 

tartott előadást. Járt nálunk Héczei Ágnes pszichológus, Dr. Bazsó 

György  garadnai háziorvos, eljött hozzánk a Magyar  Rákligá-

tól Virágh Judit, az emlővizsgálat szakértője és 

Dr. Solymosi Tibor onkológus, urológus, se-

bész főorvos. Megtisztelt bennünket Dr. Kovács 

Lajos a mezőkövesdi Mozgásrehabilitációs 

Központ vezető reumatológus főorvosa, és újra 

vendégünk volt közkívánatra Demeter János 

mentőtiszt, akitől a sérülések  ellátását tanulhat-

tuk meg. Megismerkedtünk Dr. Katona Korné-

lia betegjogi képviselővel, akihez területileg 

tartozunk. Vendégünk volt Dr. Takács István 

egyetemi tanár, főorvos egy hematológiai elő-

adással és az évet Csobádi Gyöngyi pszicholó-

gussal zártuk, akivel finom sütemények és teák mellett beszélgettünk és készítettünk a lelkünket is a ka-

rácsonyi ünnepre. 

Az előadások mellett Kakucsiné Béres Viktória gyógytornász vezetésével, állandó jelleggel, heti rend-

szerességgel van gyógytorna, ami a látogatottságát tekintve nagy sikernek örvend. 

A Polgármesteri Hivatal szervezésében az egyesület aktívan részt vállalt  a január végi egészség – és 

szűrőnapon, amin közel 200 lakos vett részt különböző szűréseken, ór iási volt az érdeklődés. 

Szerveztünk fiatal szülőknek csecsemő- és kisgyermek újraélesztési tanfolyamot és Képviseltük ma-

gunkat a védőnői szolgálat szervezésében az anyatejes világnapon is. 

És programjaink megkoronázásaként a május 1-i főzőversenyen megnyer tük az aranyfakanál díjat, 

amit azóta is büszkén őrzünk. 

Három kirándulást szerveztünk ebben az évben, Mezőkövesdre, Demjénbe és Sárospatakra. 

Programjainkra továbbra is minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 A Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület vezetősége 
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KERTBARÁTKÖR 

Évzáró-évnyitó közgyűlést tartott február 8-án a Sajóbá-

bonyi Kertbarát egyesület. Molnár Zoltán elnök értékelte 

a 2015 év eseményeit, vetítéssel egybekötve. Először 

szólt a családellátó kertek jelentőségéről. 

Részletezte az elmúlt év programjait: ismeretterjesztő 

előadás volt 8 alkalommal. A szakmai bemutatók – men-

tés, oltás, „Én így csinálom”- valamint a tanulmány utak 

– Gömörszőlős, Szuhafő, Eger – segítették a kertészke-

dés gyakorlatát. A kiállításaink – a termés kiállítás, a 

sajókeresztúri piac és vásár - a rendezvényeink – a házi 

bor és pálinkaverseny, az adventi vendéglátás – jó alkal-

mak voltak terméseink bemutatására. Közösség erősítő kiránduláson vettünk részt a Császtai búcsún, 

Szinpetri (Óriás Könyv), valamint a tavaszi társadalmi munkák során javítottuk a dűlő utak vízmosásait.  

Ezt követően Bartha Lászlóné elnökségi tag tájékoztatót adott a pénzügyi helyzetről, majd az esete csa-

ládias hangulatú vacsorával zárult.  

Február 27-én szakmai kiránduláson voltunk Mádon.  

Részt vettek: Kiss László, Horváth Imre, Tardi Pál, id. 

Zelenák Ferenc, Erdődi Endre, Héczei Imre, Lengyel 

János, Galgovics László, Rontó András, ifj. Rontó And-

rás, Bacskai Mihály, Islai József, Mátyás László, Tóth 

Gyuláné, Bartha Lászlóné, Molnár Zoltán. A házigazda 

Szepsy István szemléltette a mádi szőlők talaj adottsá-

gait, gyakorlati metszés bemutatót tartott a Szent Ta-

más  dűlőben és végül a  pincéjében megkóstolhattuk a 

borait.  

Hagyományos helyi borverseny megrendezésére került sor február 29-én a sporttelep klubhelységében. 

A 28 bormintát nyilvánosan bírálta a zsűri – Berta Béla, 

Barta Gábor – dicsérték a jó tulajdonságokat, vagy fel-

hívták a figyelmet, a hiányosságokra. 

 Nagy Arany minősítést kaptak: Erdődi Endre, Má-

tyás László, Mészáros Benjamin. 

 Arany fokozat: Boros Gyula, Galgovics László, 

Kiss László, Bíró Bertalan, Erdődi Endre, id. Ze-

lenák Ferenc, Molnár Zoltán, 

 Ezüst fokozat: Szabó Bertalan, id. Zelenák Fe-

renc, Kiss László, Lengyel János, Mészáros Ben-

jamin, 

 Bronz fokozat: Galgovics László, Héczei Imre, 

Boros Gyula 

 Oklevelet kapott: Szemán Jánosné, Rontó András, Tóth Béla, Bíró Bertalan, Erdődi Endre, Bö-

szörményi János 

                                                                                                            Molnár Zoltán  

                                                                                                            elnök 
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BABA-MAMA KLUB 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, mamákat és babákat együtt és várandósainkat is! 

Találkozunk minden hónap első  szerdáján de. 10-12 óra közötti időben, a Déryné Szabadidőköz-

pont és Városi Könyvtár nagytermében. 

„Ti, akik gyermeket neveltek, az élet legnagyobb és legfontosabb feladatát végzitek. Ez a legnagysze-

rűbb küldetés. A gyermekneveléshez mindenki igyekszik igénybe venni az erről megjelent szakiroda-

lom összes tanácsát, miközben kétségek gyötrik jól oldja-e meg új feladatát. 

Jól jön ilyenkor egy klub, közösség, ahol hasonló helyzetben lévő anyukákkal találkozhattok, tapaszta-

latokat cserélhettek. A találkozás során olyan kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek a későbbiekben is 

meghatározó szerepet tölthetnek be életetekben. (A foglalkozások elősegítik a mamák-babák együttes 

kikapcsolódását is.) Ha vágysz egy ilyen közösségre, akkor köztünk a helyed!”      Gazdigné Szabó Beáta 

védőnő 

BEMUTATKOZIK A KREATÍV KLUB 

2013 őszén alakult meg a Kreatív klub. Először csak 4-5 fő volt a létszámunk, majd egyre többen lettünk. 

Ma már 20 körül van a taglétszámunk. 2013-ban a miskolci Ko-

raszülött osztályra vittünk adományt, 2014-ben a nagybarcai 

Csecsemőotthon lakóinak szereztünk örömet, 2015-ben pedig a 

"falusi óvoda" gyermekeit leptük meg. 

Minden évben meghívást kapunk a sajóecsegi alternatív iskola 

Karácsonyi Napfordulós ünnepére.  

2014-ben országos rekord részesei voltunk Csákberényben, az 

Óriás takaró elkészítésében. Szintén 2014 nyarán egy nagysikerű 

kiállításunk volt a Déryné Szabadidőközpont nagytermében 2 

hétén át. 

2015-ben először kaptunk meghívást a XVIII. Sajóbábonyi Regionális Borverseny rendezvényére, ami-

nek nagyon örültünk. Május 1-én, és a városnapon a gyerekeknek kézműves napot tartottunk. 

Célunk, hogy megtanítsuk, átadjuk a tudásunkat, azoknak, akik szeretnének valamilyen kézműves techni-

kát elsajátítani, valamint a fiatalokkal megismertessük az alkotás örömét. Minden héten kedden tartjuk 

foglalkozásainkat 13.30 és 17.00 óra között az érdeklődőket szeretettel várjuk. 

                                                                                                                                      Vargáné Tünde 

NŐNAP 

Sajóbábony Város Önkormányzata Nőnapi rendezvényt 

tartott 2016. március 8-án a Deák F. Általános Iskola tor-

natermében. A szervező Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi Könyvtár igazgatója - Orbán Zsolt - köszöntötte elő-

ször a megjelenteket, majd a település polgármestere, dr. 

Szilva István tartotta meg nőnapi beszédét. Mindezek 

után, Varga Andrea és Cselepák Balázs énekes produkciói 

szórakoztatták a megjelenteket. A rendezvény végén az 

Önkormányzat képviselő-testületének tagjai és az intéz-

mény vezetők virággal fejezték ki tiszteletüket a település 

közintézményeiben dolgozó hölgyeknek.  
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FELHÍVÁS A XIX. SAJÓBÁBONYI REGIONÁLIS BORVERSENYRE 

Helyszín: Sajóbábonyi Vegyipar i Park kultúr terme 

Időpont: 2016. ápr ilis 09. (szombat) 

Nevezés mintánként 2 db 0,75 literes palack mennyiségű borral. 

Nevezési díj: 

1. borminta (2× 0,75 liter): 500 Ft 

2. borminta (2×0,75liter): 300 Ft, minden további ingyenes. 

A versenyre a minták leadhatók 2016. április 04. és 08. között, munkanapokon 8 órától 16 óráig 

a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 1 emelet) 

Információs telefonszám: 46/549-378. 

A palackon olvashatóan kell feltüntetni a termelő nevét, a termelés helyét, a bor fajtát, évjáratot, a cukor-

tartalom szerinti csoportosítását (száraz, félszáraz, édes, félédes). 

Lehetőség szerint a vörös bort zöld, a fehér bort pedig fehér palackban kérik leadni a szervezők. 

Értékelés: szakmai és különdíjak. 

Nyilvános közönségprogramok: 

12.00 - 14.00 Nyitott pincék program, a Bebék pincesoron (Sajóbábony, Szabadság út) 

14.00-tól A verseny helyszínén, Sajóbábony Vegyipari Park kultúrterme, kötetlen beszélgetés és 

borkostóltatási lehetőség. 

14.30-tól a Rezeda Népdalkör, a miskolci Számadó Zenekar tagjai, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola 

citera tanszakos növendékei, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és Nemes Imre 

tangóharmonikás zenés, táncos műsorát tekinthetik meg az érdeklődők.  Ezután Pásztor Béci szó-

rakoztatja a rendezvényen részvevőket. 

16.30-tól dr. Szilva István köszöntője után, az eredményhirdetéssel és a díjak átadásával zárul a ren-

dezvény. 

A program látogatásához kisbuszt biztosítunk, amely 11.40-től 30 percenként folyamatosan szállítja az 

érdeklődőket a rendezvény helyszínei és a Városháza között. 

A rendezvény szakmai támogatói a Miskolczi Pincék Asztaltársasága és a Szent Márton Borlovag-

rend. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

FELHÍVÁS 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Sportéletért Alapítvány, tehetséges sajóbábonyi sportoló fiatalok támoga-

tását vállalja, Sajóbábony Város Önkormányzatának hozzájárulásával. 

Az alapítvány célja, hogy Sajóbábony lakossága egészséges sportját támogassa, elősegítse. 

Érdeklődni Marton Jánosnál a kuratórium elnökénél lehet az alábbi elérhetőségen: 

Tel: 06-30-577-77-69 

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA 

A Sajóbábonyi Rendőrőrs és a lakosság együttműködését is elősegítő fogadóórák: 

Hudák Zsolt r. őrnagy Őrsparancsnok: 

Minden csütörtökön: 14.00-15.00 óráig 

Farkas Nándor c. r. ftőr. (e-mail.: farkasN@borsod.police.hu) és Molnár László c. r. 

ftőr. (e-mail: MolnarLaszlo@borsod.police.hu) Körzeti Megbízottak: 

Minden hónap 4. hetén csütörtökön: 08.00-10.00 óráig 

Bejelentéseiket, észrevételeiket továbbra is a miskolcrk@borsod.police.hu e-mail címen is megtehetik. 

LOMTALANÍTÁS 

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

lomtalanítás 2016.04.14-én (csütörtök) lesz. Ebben az évben a zöldhulladék kihelyezésére is lehetőség 

nyílik, a külön erre a célra kihelyezett konténerekbe. 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉS 

Közvilágítás meghibásodása esetén lakossági bejelentéseiket az  

ÉMÁSZ Hálózati KFT., Miskolci Régió Központjában  

Szepesi István (régióvezetőnél) és Tokár Béla (helyettesnél) tehetik meg, az alábbi elérhetőségeken: 

e-mail: Istvan.szepesi@emasz.hu  

            bela.tokar@emasz.hu 

telefon: 06-46/535-610  

Értesítés talajterhelési díj megfizetéséről 

A 2003. évi LXXXIX. Törvény 11.§-a, valamint az Önkormányzat Képviselő Testületének talajterhelési 

díjról szóló 15/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete értelmében talajterhelési díjat köteles fizetni az a 

kibocsájtó, aki a kiépített szennyvízcsatornára nem köt rá. További információk és a bejelentéshez szük-

séges bevallási nyomtatványok megtalálhatóak  Sajóbábony Város honlapján (www.sajobabony.hu).  

A bevallást és befizetést a 2015 évi felhasznált vízmennyiség alapján történik a törvényben meghatáro-

zottak szerint. 1200Ft/ m3 .  

A talajterhelési díj megfizetésének határideje 2016. március 31.  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 
Fogászati rendelés Sajóbábony Dr. Spak Miklós 

Hétfő: 06.30 - 13.00-ig 

  Szerda: 06.30 - 19.00-ig 

Péntek: 06.30 - 13.00-ig  /Gyermekfogászat, Felnőtt ellátás sürgős esetekben. 

Tel.: 06-46/549-184 
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HÁZIORVOSK RENDELÉSI IDEJE 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ta n á c s a d á s : 1 0 0 0 - 1 1 0 0  <  C s ü t ö r t ö k  > 9 0 0 - 1 0 0 0  

  D r .  K e r e k e s  F e r e n c  

T e l . : 5 4 9 - 1 8 1              

D r .  T ó t h  O l g a  

T e l . : 5 4 9 - 1 8 2  

Hétfő 7 3 0 - 1130 12 30 - 16 30 

Kedd 7 3 0 - 1130 10 00 - 14 00 

Szerda 12 30 - 16 30 10 00 - 14 00 

Csütörtök 7 3 0 - 10 30   1100- 1130 10 00 - 13 00 

Péntek 7 3 0 - 1130 10 00 - 14 00 
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 MEGYEI I. FELNŐTT 2015/2016 TAVASZI  HAZAI MÉRKŐZÉSEINEK IDŐPONTJAI  

Sajóbábonyi Városi Teke Egyesület 2015 Évértékelője 

Az SVTE az előző évek jó szereplését folytatva ismét az NB I kapujában állt. A nyitott ajtóból újra visz-

szaléptünk. 

A 2015-16-os bajnokság őszi fordulóira nagyobb feladatot a csapat építés, átszervezés adott. 

A csapat teljesítményét meghatározta, hogy „Talán” legjobb játékosa Dunántúlra költözött. 

A záró játékosom üzemi balesetet szenvedett, így Ő is kiesett a játékból, a „Végvári Vitéz” a hétvégi fel-

lépései miatt, nem tudott a csapat rendelkezésére állni. 

Örvendetes tény, hogy a sajóbábonyi Homoki Donát bemutatkozott az NB II- ben és nagyon szép győze-

lemmel kezdett, egy olyan pályán, amit eddig csak interneten látott.  

A csapat célkitűzése az első öt hely valamelyike. Az őszi sikertelen szereplésünket befolyásolta a sport-

telep felújításának elhúzódása (nem tudtunk, hol edzeni), és a szerencsével is hadilábon álltunk. A mun-

kahelyi elfoglaltságok nagyban befolyásolják a csapat eredményességét. 

Az elmúlt években is a tavaszi szezon volt mindig az eredményesebb. 

A tömegsport bajnokságban Kazincbarcikán ismét megmutattuk, hogy a legjobbakat is le tudjuk győzni, 

de a gyengébbek ellen is tudunk pontot veszíteni. A tömegsport csoportba bemutatkozott Kummer Zol-

tánné és Juhász Anita, akik sosem láttak még négysávos lemezes pályát. További versenyzőknek kívá-

nunk lehetőséget biztosítani, bár túl fiatalok, de belőlük lesznek a nagyok. 

A 2016-os bajnokságba már négy fordulón vagyunk túl 100%-os teljesítménnyel. A szenvedők voltak: 

Szentes, Eger, Bátonyterenye, Somos TK. A villám kupában a párosaink voltak az eredményesebbek.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak, az Önkormányzat Tagjainak, a segítő szándékú 

sportbarátoknak és az SVTE tagoknak a 2015 évbe nyújtott támogatást. 

 

                                                                                                                                                Séra Ferenc 

SPORTHÍREK 

  

 

 

 

Remek tavaszi szerepléssel kedveskedett szurkolóinak a  felnőtt labdarugó csapat, 4 győzelemmel a 2. 

helyen várja a folytatást. 
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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 m(eg a rejtvényt és küldje be! 

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

nek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2016.04.12-ig, Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán.  

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

Az 6. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Barati István József, Farkas Judit, Petrovszki Attiláné  

Nyereményük egy-egy értékes könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a Polgármesteri Hi-

vatal Titkárságán vehetnek át. 

Gratulálunk! 


