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XIV. SAJÓBÁBONYI PÁLINKA ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY 

Nagy érdeklődés kísérte február 17-én a XIV. Sajóbábonyi Pálinka és Pogácsasütő versenyt. Összesen 

157 pálinkát, párlatot és 4 pogácsát kellett a szigorú bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakuljon a vég-

leges döntés. A versenyen 1 „Év pálinkája”, 1 „Sajóbábony Város pálinkája” és 6 „Nagy Arany” díj szü-

letett a sok arany-, ezüst- és bronzminősítés mellett. Ebben az évben „Sajóbábony Város Pálinkája” díjat 

Szilva István kitűnő körte, az „Év pálinkája” díjat pedig Haraszin Csaba szeder-málna pálinkája nyerte 

el. A hagyományos pálinkákon, párlatokon  (szőlő, meggy, barack, szilva stb.) kívül különlegességekkel 

(som, bodza, cékla, akácvirág, mák, dió stb.) is neveztek. A rendezvény a megye határain is túlnyúlik 

évek óta.  Érkeztek nevezők Heves és Jász – Nagykun - Szolnok Megyéből is. A rendezvényt a szakmai 

értékelést követően a díjak és oklevelek átadása zárta. 
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HARMÓNIA ÉLETMÓD KLUB   

2018. január 30-án ünnepi vacsorával és közgyűléssel zárta az előző évet a Sajóbábonyi Harmónia Élet-

mód Egyesület. A 2017. évi gazdasági és szakmai beszámoló után jó hangulatú beszélgetések mellett va-

csoráztunk együtt. Hálásak vagyunk az Önkormányzat egész évi támogatásáért és a szakmai előadókért, 

akik segítségével színvonalas programokat biztosíthattunk ebben az évben is a város lakosainak.  

Február 7-én Dr. Kerekes Ferenc háziorvosunk tartott egy nagyon érdekes előadást „Kiégés” címmel. 

Doktor Úr egy saját összeállítású ábrát hozott mindenkinek, szemléltetve a kiégés folyamatát, okait, a 

lehetséges kiutakat. Köszönjük az értékes gondolatébresztő estét! 

Az Életmód klub vezetősége 

 

 

 

 

 

VIRÁGOS BÁBONYÉRT  

A 2017. év nagyon sikeres volt a Virágos Bábonyért civil szerveződés számára. Nem csak azért, mert a 

hét éves fennállásunk óta soha ennyi virágot nem ültettünk el a város területén (több, mint 2000 db virág 

került ki Sajóbábony virágládáiba), hanem azért is, mert nagy örömünkre az „Ófalu” részben is megala-

kult egy kis csoport, akik ápolják a közterület növényeit. Nagy kihívás volt számunkra az önkormányzat 

előtti rézsű beültetés. Többszöri nekifutásra sikerült a növényeket (egynyári, évelő) elültetni és szerény-

ség nélkül állítom, hogy nagyon szép lett az összhatás.  

Ebben az évben látványosan szépült városunk, sokat dolgoztunk mi is érte. Köszönet a munkákat segítő 

MESZ dolgozóknak és a közmunkásoknak! 

Rádulyné Salamon Emőke 
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REZEDA NÉPDALKÖR 

A 19 éve működő művészeti csoportunk az idei évben is  megren-

dezte évértékelő zenés, táncos összejövetelét. Eseménydús évet zár-

tunk 2017-ben, mely sikerekben és élményekben is igen gazdag 

volt. 13 szereplést vállat a népdalkör az év folyamán, melyek között 

a városi rendezvények színesítésén túl legfontosabb esemény volt a 

Szikszón megrendezett Nyugdíjas Dalkörök versenye. A szakmai 

zsűri értékelése alapján jutottunk tovább a Csillebérci Senior 

Dalkörök Országos Fesztiváljára, ahol ARANY FOKOZATOT 

értünk el.  

Részt vettünk a tornabarakonyi VII. Gömör-Tornai Népművészeti 

Találkozón és Rudabányán a Nemzedékek Találkozóján. Ismételten 

Szendrőben rendezték meg a Magyar Dal napját, ahol színvonalas 

műsorral képviseltük városunkat és Felsőzsolcán is jártunk a Sajó 

vize összeköt rendezvényen. Októberben házigazdái voltunk a Sa-

jóbábonyi Népdalkör Találkozónak, ahol egy kellemes napot töltöt-

tünk együtt a velünk baráti kapcsolatokat ápoló dalkörökkel. 

Reméljük, hogy a 2018-as év is tartogat a népdalkör számára 
élménydús programokat és minél többször színesíthetjük Sajóbá-
bony kulturális életét.                                                                                                           Orosz Marianna 

                                                                               művészeti vezető 

KERTBARÁT KÖR 

A téli időszak első összejövetelén december 5-én Zsoldos Zoltán 

kerttulajdonos tartott szemléltető előadást „Téli teendők a kiskertek-

ben” címmel. Hangsúlyozta, hogy az ápolatlan kertek komoly tűz-

veszélyt jelentenek valamennyiünk számára, környezetünkre. 

Advent 3. vasárnapján december 17-én szerény vendéglátással ked-

veskedtünk az ott megjelenteknek. 

Január 26-án évzáró-évnyitó közgyűlésünk volt. A pénzügyi helyze-

tünket értékelte, majd az idei év tervezetét ismertette Bartha László-

né elnökségi tag. Az elmúlt év egyesületi élet beszámolója után 

Molnár Zoltán elnök új vezetőségi tagokra: Kiss Lászlóra és Bacs-

kai Mihályra tett javaslatot. A közgyűlés egyhangúan elfogadta. Kö-

zösség erősítésünket zenés, családias hangulatú vacsora zárta.        

A már hagyományos helyi borversenyünket 2018. február 26-án 

rendeztük meg a sporttelepen. Először Bányiné Varga Erzsébet tisz-

teletbeli tagunk megáldotta a szőlővesszőket és az összegyűlt boro-

kat, majd Berta Béla zsűri elnök ismertette a bormustra menetét, az 

értékelés szakmai szempontjait. 

Arany minősítést kaptak: Bartha Lászlóné, Boros Gyula, Héczei 

Imre, Kiss László, Mészáros Benjamin, Molnár Zoltán, Szabó Ber-

talan, Szilva Lajos.                                                                                      

                                                                                        Molnár Zoltán 

                                                                                               elnök 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

NYERTES PÁLYÁZATOK 

Lakossági tájékoztató a 2017 - 2018. év pályázati eredményekről:  

 

 Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben (EFOP) Konzor -

ciumi pályázat. A program  célja, a humán szférában dolgozó személyek képzése, közösség építő 

rendezvények megszervezése (megrendezése), hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíj támogatá-

sa, eszköz és infrastruktúra fejlesztés. Elnyert támogatás: 245.945.201 Ft. 

 Bölcsőde létesítése Sajóbábony Városban (TOP). A pályázat során a Kossuth úton a Refor-

mátus templommal szemben lévő üres telken bölcsőde épül, ahol két csoportban 12-12 gyermek 

gondozására nyílik lehetőség. Elnyert támogatás: 148.630.000 Ft. 

 Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben (TOP). Konzor-

ciumi pályázat, mely során közösség építő és erősítő rendezvények megtartására nyílik lehetőség. 

Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft. 

 Esély Otthon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességének javítására (EFOP). A 

hármas épületben (Szociális étkeztető épülete) 14 db  Önkormányzati bérlakás kerül kialakításra a 

200.000.000 Ft elnyert támogatás segítségével. 

 Ipari park fejlesztése Sajóbábonyban (TOP). A nyer tes pályázatnak köszönhetően teljesen 

megújul a Kinizsi út és a „régi I. gyárkapu” (gyári út) közötti szakasz, illetve az Ipari park területén 

lévő kihasználatlan önkormányzati ingatlanban mosoda kerül kialakításra. Elnyert támogatás össze-

ge: 215.145.000 Ft. 

 Az egészségház és az óvoda energetikai korszerűsítése Sajóbábonyban (TOP). A program so-

rán teljeskörűen megújul az orvosi rendelő és a tagóvoda. Elnyert támogatás: 73.551.500 Ft 

 Humán kapacitások fejlesztése Sajóbábonyban (EFOP). 23.000.000 Ft támogatásból óvoda és 

iskolai kirándulások, szakmai programok, ösztöndíjak, eszköz és infrastruktúra fejlesztés, humán 

szférában dolgozók képzése valósul meg. 

 A Belügyminisztérium Sajóbábony Város Önkormányzata részére 5.700.000 Ft vissza nem 

terítendő támogatást biztosít. A támogatásból megvalósítandó feladat Sajóbábony Ady Endre 

és Kossuth Lajos (Kossuth még fel nem újított része) utcán található járdafelújítás. A projekt költ-

sége mindösszesen: 9.555.582 Ft (a támogatáson felüli részt az Önkormányzat biztosítja). 

 A Belügyminisztérium Sajóbábony Város Önkormányzatát 4.424.953 Ft vissza nem terítendő 

támogatásban részesíti. Belterületi járdák, Széchenyi úti és Iskola mögötti járda felújítása. A 

projekt költsége mindösszesen: 8.849.906 Ft, melyből 4.424.953 Ft támogatás és 4.424.953 Ft ön-

erő. 

 

Dr. Szilva István  

                                                                                                                                                  polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ A KOMMUNÁLIS ADÓRÓL 

Sajóbábony Város területén a hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatást a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. látja el, amelyet díjfizetési köte-

lezettség terhel. 

 

Lakosságot terhelő kötelezettségek Sajóbábonyban és a környező településeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat által fizetett éves hulladékszállítási díj: 22.880,- Ft! 

Sajóbábony Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a lakosság terheit csökkenti és a 22.880,- Ft/

éves hulladékszállítási díj helyett minden egyes ingatlan esetében a sajóbábonyi lakosokat, csak           

12.000,- Ft kommunális adó megfizetésére kötelezi és a különbözetet, mely 10.880,- Ft az Önkor-

mányzat átvállalja.  

A Város Képviselő-testülete az alábbi köröknek ad adófizetési kedvezményt, illetve mentesíti a 

kommunális adó fizetés alól: 

 Mentesül az adófizetési kötelezettség alól az a ingatlan, bér lemény, amelyben 70 éven felüli 

tulajdonos vagy 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt lakik, kétszemélyes háztartás-

ban, amennyiben jövedelme, illetve az együtt lakó házastársak vagy élettársak jövedelme nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét (114.000,- Ft). 

 50 %-os adófizetési kedvezményben részesülhet nyilatkozatára az adóalany, aki betöltötte a 

60. életévét, amennyiben az adókötelezettséggel terhelt lakásban, bérleményben egyedül él és jöve-

delme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét 

(114.000,- Ft). 

Település Kommunális adó/ év Szemétszállítási díj/ év         

(120 literes) 

Sajóbábony 12.000,- Ft - 

Sajókeresztúr 6000,- Ft 22.400,- Ft 

Sajószentpéter - 14.768,- Ft 

Miskolc - 22.000,- Ft 

Szirmabesenyő - 22.960,- Ft 
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FELHÍVÁS 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy adójuk 1%-val támogassák az alábbi  sajóbábonyi ala-

pítványok, civil szervezetek, egyesületek valamelyikét: 

 Deák Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány: Adószám:18421301-1-05 

 Sajóbábonyi Sportéletért Alapítvány: Adószám:18429718-1-05 

 SVSE: Adószám:19914664-1-05 

 Sajóbábonyi Városi TEKE Egyesület: Adószám:18647763-1-05 

 Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület: Adószám:18411405-1-05 

 Sajóbábony Kertbarát Kör Egyesület: Adószám:18729324-1-05 

 Sajóbábonyi Református Egyházért Alapítvány: Adószám:19332307-1-05 

 Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület: Adószám:18151747-1-05 

ÚJABB GÉPBESZERZÉS   

Nagyértékű eszközfejlesztés a Műszaki Ellátó Szervezetnél.  

Emelőkosaras géppel gyarapodott az intézmény gépparkja. Ezál-

tal még hatékonyabban tudja ellátni feladatait.  

A saját tulajdonú gép beszerzésével lényeges összeget takarít meg 

az önkormányzat, hiszen korábban a gép használatáért jelentős 

mértékű bérleti díjat fizetett a település. Az elmúlt 3 évben pályá-

zatok és önerő bevonásával közel 30 millió forint értékben fej-

lesztette, bővítette a MESZ eszközállományát az önkormányzat! 

EBTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

Tisztelt Állattartó! 

Sajóbábony városban március 6-án és 7-én lesz az ebek kötelező veszettség elleni összevezetett védőoltá-

sa. A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§ 1. a) pontja alapján Magyarországon minden ebet évente egy 

alkalommal kötelező veszettség elleni védőoltásban részesíteni. Az elmúlt évek oltás számai és a nyilván-

tartás alapján, valamint a sérülést okozó állatok megfigyelése során kiderült, hogy több eb nem kapott 

védőoltást. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény végrehajtására kiadott 244/1998. 

(XII.31.) Kormányrendelet 3. mellékletének 1.f. szerint az eb mikrochippel történő jelölésének elmulasz-

tása esetén 45.000 Ft, a 4. mellékletének 1. t. szerint a védőoltás elmaradása miatt szintén 45.000 Ft. ál-

latvédelmi bírságot szab ki az állatvédelmi hatóság. (Önkormányzat jegyzője  vagy az Állategész-

ségügyi Hatóság). 

Sajóbábony földrajzi elhelyezkedése – völgyben, hegyvonulat övezése -  alapján meg van a veszélye an-

nak, hogy az oltatlan ebeknek a rókákkal való érintkezése során a veszettség kialakuljon.  

Felhívjuk a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy oltassák be ebeiket a fenti jogszabályoknak 

megfelelően.  Az oltás kérhető a fenti időpontokon túl az eb tar tási helyén illetve állatorvosi r ende-

lőkben is. 

Az ebek oltottságát a tavasz folyamán az eb összeírás során az Önkormányzatunk dolgozói ellen-

őrizni fogja. 

Király Gáborné  
jegyző 
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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fej-

lesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében 

A pályázattal kapcsolatos általános feltételek: 

A pályázatra sajóbábonyi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai felső tagozatos 

és középiskolai tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvé-

nyes képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé. 

Ösztöndíjra jogosultak köre: 

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola 

első négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat.  

A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak al-

kalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 

és tartózkodási hellyel rendelkezik, az előző tanévben igazolatlan hiányzása nem volt és egyéb ösztöndíj 

programban nem részesül. 

Egyéb előnyt jelentő szempont: 

iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység) 

Az ösztöndíj összege: 10 000Ft/ hó 

A támogatás 2017/2018., 2018/2019., 2019/2020. és a 2020/2021. tanévekben kerül folyósításra. 

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások: 

 hátrányos helyzet igazolása 

 iskolalátogatási igazolás, 

 a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat 

 lakcímkártya másolata 

 nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül. 

 

Az ösztöndíj a 2017/2018. tanévben május hónaptól augusztus hónap végéig kerül folyósításra, a pályá-

zó bankszámlájára. 

A 2018/2019., 2019/2020. és a 2020/2021. tanévekben szeptember 1-től augusztus 31-ig történik az ösz-

töndíj folyósítása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.01-től  2018.03.29-ig 

A pályázat benyújtásának módja:  

 Postai úton: a postázási cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai 

út 2.  A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 - ösztöndíj 

 Személyesen: Sajóbábony Város Önkormányzata, Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt 

nyújthatják be Erdei Erika ügyintézőnél.  

A pályázatot legkésőbb 2018. 03. 29-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni. 

 

Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, Erdei 

Erika ügyintézőnél vagy a www.sajobabony.hu weboldalon. 

 

 

 

http://www.sajobabony.hu
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TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉK UDVAROK HASZNÁLATÁRÓL 

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén tálalható hulladékudvarokat a szolgáltatási területünk vala-

mennyi lakossági felhasználója igénybe veheti az álabbi feltételekkel:  

A beszállítható hulladékok köre (háztartásban keletkező): 

Nem veszélyes hulladékok: 

 építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton,föld és kövek, ill. ezek keveréke), 

 termékként tovább nem használható gumiabroncsok, 

 papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia, 

 zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok, 

 nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak 

és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai  eszközök), 

 elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek), 

 fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.), 

 sütőolaj 

Veszélyes hulladékok: 

Szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorola-

jok, azok csomagolásai, növényvédőszer maradékok, fénycső és izzó.  

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI: 

A hulladékudvarba történt beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi 

igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését 

igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.  

A hulladékok elhelyezése díjtalan! 

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE: 

A hulladékudvarban ingatlanonként: negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék, évente 100 kg veszé-

lyes hulladék helyezhető el. 

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási papír, karton, PET 

palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok, melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulla-

dékudvarban. A magánszemélyeknek  kötelessége a hulladékokat mérlegelhető formában (bezsákolva, 

kötegelve stb.) beszállítani a hulladékudvarokba. 

A BMH Nonprofit Kft. következő hulladékudvarai találhatók Sajóbábonyhoz a legközelebb: 

Kazincbarcika: 175/3. hrsz. (kedd, csütörtök, szombat: 8.00-16.00),  

                          illetve 2627/3 hrsz. (szerda, péntek: 8.00 - 16.00). 

Miskolc:           József A. u. 65. 4752/3hrsz.; Bogáncs u. 0156/22 hrsz. ; Lorántffy Zs. U. 33783/3 hrsz.  

                         Hétfő - Péntek: 10.00 - 16.00 

                         Szombat: 8.00 - 16.00 

 

A hulladékudvar használatának szabályairól, nyitva tartásáról a szolgáltató weboldalon is tájékozódhat-

nak: www.bmhnonprofit.hu  
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LABDARÚGÁS 

Sajóbábony - Varbó 

2018.03.11. 14.30 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Karcsa 

2018.03.24. 15.00 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Edelényi FC 

2018.04.07. 16.30 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Gesztely 

2018.04.22. 17.00 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Szerencs  

2018.05.05. 17.00 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Mád  

2018.05.12. 17.00 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Bőcs 

2018.05.26. 17.00 Sajóbábony S. V. S. E Sportpálya 

TEKE 

2018. február 04. - 13. forduló 

A csapat ellenfele a Ceglédi Vasutas SE volt. Sikerült nekik a visszavágás és 7:1 arányban megnyerték a 

mérkőzést. Az ifi csapat 4:0 arányban nyert. 

2018. február 11. - 14. forduló 

A soron következő mérkőzést Szegváron játszotta a csapat, ahol 5:3 arányban nyertek. Az ifinek nem 

sikerült a pontszerzés. 

2018. február 17. - Területi döntő 

Kazincbarcikán bonyolították le az északi terület 2018-as Területi Felnőtt Egyéni versenyét. A bajnoki 

címet Orosz István Kazincbarcika versenyzője szerezte meg. Az egyesülettől Szecsődi Péter nagyszerű 

eredményt ért el, 2. helyen végzett a 48 versenyzőt felvonultató mezőnyben. 3. helyen a bátonyterenyei 

Márton Ferenc végzett. 

A területi döntőről a Kelet Férfi Egyéni Döntőre, amelyet Szegeden rendeznek 2018.03.24-én 14 ver-

senyző jutott tovább, ahol még egy versenyzőnk Kavalecz Tibor is részt vehet, aki 12. helyen zárta a ver-
senyt.  
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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 

2018.03.14-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Galgovics László, Mátyás Bianka, Nagy Dóra. 

Gratulálunk! 


