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MÁRCIUS 15.  

Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve, 2019. március 14-én délelőtt a Deák 

Ferenc Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort az iskola tornatermében. A gyermekeket Rusz 

Lászlóné és Juhász Viktória pedagógusok készítették fel.  

Az ünnepi program folytatásaként 2019. március 15-én délután a felnőttek fáklyákkal, a gyermekek 

nemzeti színű zászlókkal a kézben, lovas huszárok felvezetésével indultak meg a Városháza elől, hogy 

megkoszorúzzák a Március 15. parkban a szabadságharc hőseinek emléktábláját.  

A koszorúk elhelyezése után, dr. Szilva István Sajóbábony város polgármesterének és Hubay György a 

Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének beszédét hallhatták a jelenlévők. 

A megemlékezésen Nemcsák Károly és Szabó Gyula Győző színművészek adtak verses-zenés ünnepi 

műsort. 

FARSANGI BÁL  

Jó hangulatú, sikeres bál volt településünkön 2019. március 2-án, amelyen tiszteletét tette az új testvérte-
lepülésünk, Kincseshomok delegációja is. A Heltai Rendezvények Házában megtartott mulatságon ízle-

tes vacsora, tombola és a Kántor Band kiváló muzsikája adta az alaphangulatot a bálozóknak. 
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I. MŰFÜVES FOCIKUPA  

Az első Műfüves focikupát rendezte meg a Déry-

né Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2019. 

március 23-án. A kupáért 6 férfi csapat vetélke-

dett és 2 női csapat is megmérettette magát. A 

mérkőzések 2x10 perces félidőkkel zajlottak. A 

fordulókat követően a résztvevőket oklevéllel a 

győztes csapatot serleggel, az első három helye-

zettet és a hölgyeket apró ajándékkal jutalmazták 

a szervezők.  

A torna végeredménye:  

 1. helyezett:  Banditák csapat  

 2. helyezett: Bombázók csapat  

 3. helyezett: Vitézek csapat  

 4. helyezett: Kischemicals csapat  

 5. helyezett: Asztalon Villa csapat  

 6. helyezett: Teamsorvadék csapat 

A rendezvény levezetéseként a Borostyán Mihály 

Sportközpontban Séra Ferenc által készített étellel 

látta vendégül a Déryné Szabadidőközpont  a lel-

kes, amatőr focistákat.  

NŐNAP  

Sajóbábony Város Önkormányzata hagyományaihoz híven Nőnapi rendezvényt tartott a település közin-

tézményeiben dolgozó hölgyeknek 2019. március 8-án a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében.  

A megjelent vendégeket, városunk polgármestere dr. Szilva István köszöntötte. 

Ezután Dolhai Attila meglepetés műsora varázsolta el a résztvevőket. A rendezvény végén az Önkor-

mányzat képviselő-testületének tagjai és az intézmények férfi vezetői virággal fejezték ki tiszteletüket a 

megjelenteknek.  
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XXII. REGIONÁLIS BORVERSENY 

2019. március 30-án került megrendezésre a XXII. Sajóbábonyi Regionális Borverseny. A hat zsűrinek 

összesen 126 bort kellett végigkóstolnia, hogy kialakuljon a végleges eredmény. A versenyen 9 „Nagy 

arany”, 1 „Év bora” , 1 „Sajóbábony Város Bora”, 1 „Deák Imre emlékdíj” díj került átadásra a sok 

arany, ezüst és bronz minősítés mellett. Délelőtt kezdődtek a közönségprogramok a Bebék pincesoron, 

ahol a pincegazdák borral, pogácsával és zsíros kenyérrel kedveskedtek a rendezvény résztvevőinek.  

Eredményhirdetéssel és a díjak átadásával zárult a rendezvény, Berta Béla a Szent Márton Borlovagrend 

lovagja  és Barta Gábor a verseny szakmai védnökének összefoglalója után.   

VIRÁGOS BÁBONYÉRT KÖZGYŰLÉS 

2019. március 1-én a Virágos Bábonyért civil szerveződés közgyűlést tartott, ahol összegezték a 2018-as 

év történéseit. Rádulyné Salamon Emőke elmondta, hogy az előző év nyári és őszi időjárása nem igazán 

kedvezett az általuk elültetett növényeknek. Reményei szerint találnak, olyan egynyári és évelő virágo-

kat, melyek jobban bírják a szárazságot és előnyben részesítik majd az árnyékos és félárnyékos területe-

ket az ültetésnél. Évértékelő beszédében civil szerveződésünk képviselője köszönetet mondott továbbá 

közösségük tagjainak az éves munkájukért és a MESZ dolgozóinak, akik nagyban hozzájárultak Sajóbá-

bony szépítéséhez.  

                          Rádulyné Salamon Emőke 
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REZEDA NÉPDALKÖR ÉVÉRTÉKELŐ 

 

2019. március 22-én egy nagyon jó hangulatú bankettel ünne-

peltük a REZEDA NÉPDALKÖR elmúlt évének sikereit.  

A 2018-as esztendőben nagyon színes évet zártunk, mely 

bővelkedett színvonalas programokban.  

A város hagyománnyá vált rendezvényei közül: Városnapon, 

Idősek napján és az Adventi gyertyagyújtáson mutatkozhattunk 

be új műsorainkkal. A városnapi ráhangoló, a Nyitott pincék és 

a május 1-i főzőverseny feledhetetlen élményeket nyújtott 

mindannyiunk számára. 

Az év folyamán 12 településre fogadtunk el meghívást különbö-

ző rendezvényekre.  

Pelsőcön, a SAJÓ VIZE ÖSSZEKÖT Kulturális fesztiválon, 

Mezőkövesden a B.A.Z. Megyei Nyugdíjas Klubok XVIII.        

Kulturális Találkozóján képviselhettük városunkat.        

Dalostalálkozókon jártunk: Csobádon, Mezőcsáton, Alsózsol-

cán, Bükkábrányban, Sajókeresztúron, Sajószentpéteren,  

Szirmabesenyőn, és Berentén.  

Ezeken kívül, Kazincbarcikán húsvét előtt a termelői vásáron, 

Mezőcsáton egy családi napon, Sajószentpéteren pedig „Szép 

korúak”-nak meghirdetett táncházban töltöttünk el egy-egy kel-

lemes délutánt. 

Az év legfontosabb szakmai eredményét 2018. november 17-én 

Egerben a PALÓCGÁLÁN értük el.  

A KÓTA- ARANYPÁVA NÉPZENEI MINŐSÍTŐ RENDSZE-

RÉNEK TÉRSÉGI SZINTŰ MINŐSÍTŐ VERSENYÉN – 

megszereztük a KIVÁLÓ fokozatot. 

Reméljük, hogy a 2019-es év is ennyi sikert hoz mindannyiunk 

számára, és közösen ünnepelhetjük majd népdalkörünk fennál-

lásának 20 éves jubileumát. 

 

                Orosz Marianna 

                művészeti vezető 

TeSzedd!  

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-

gért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes moz-

galma. Idén immár nyolcadik alkalommal való-

sul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szer-

te az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! 

önkéntesei. Az idei évben a Deák Ferenc Általá-

nos Iskola is csatlakozott e nagyszerű kezdemé-

nyezéshez. Köszönet az iskola diákjainak és a 

pedagógusoknak! 
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KERTBARÁTKÖR 

2019. február 1-én tartottuk meg éves közgyűlésünket. 

A napirendben szerepelt  a költségvetési beszámoló. 

Molnár Zoltán elnök értékelte az egyesületi élet esemé-

nyeit,  javaslatot tett a 2019-es év programjaira.   

A rendezvényünk során tárgyjutalom elismerésben ré-

szesültek közösségünk aktívabb tagjai: 

Bartha Lászlóné, Szemán Jánosné, Kiss László és Szil-

va István. 

Hagyományainkhoz híven házi borversenyt rendeztünk 

2019. március 4-én a Borostyán Mihály Sportközpont-

ban. Szép számmal érkeztek borminták. A szőlővesszők 

és borok áldását követően 23 mintát szemlézett meg nyilvánosan a szakértő 

zsűri. 

Arany minősítést értek el a következő nevezők borai: 

Bartha Lászlóné, Boros Gyula, Héczei Imre, Kelemen Lajos, Kiss Lász-

ló,Molnár Zoltán, Szilva István, Szilva Lajos. 

Soros összejövetelünket tartottuk 2019. április 8-án. Ezen a rendezvényen, A 

batáta (édesburgonya) termesztéséről, palánta neveléséről tartottak szemléletes és kedvet ébresztő elő-

adást Germuska Tünde és Szélesi Zsolt kertbarátok. 

A bemutató után a tagság egyeztette az időszerű szervezési feladatokat, melyek a következők: 

tervezett kirándulás, kertlátogatás és Városnapi kiállítás. 

                            Kertbarátkör vezetője 

„MERD MEGKÉRDEZNI!” tanítási nap 

A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 2019. 

március 25-én rendhagyó tanítási napot tartott „Merd 

megkérdezni!” címmel. 

Ezen a napon megtapasztalhattuk, hogy a látás képes-

sége nélkül milyen lehet eltölteni perceket, átélhettük 

milyen, amikor nem tudunk két lábon járni, csak ke-

rekesszékben haladni. A saját bőrünkön tapasztalhat-

tuk meg mennyire nehéz a kerekesszékkel a különbö-

ző akadályokon átmenni. Hallhattuk a csengettyűs 

zenekar jóvoltából, hogy milyen bámulatos hangokat 

lehet megszólaltatni ezekkel a csengettyűkkel. Érde-

kes volt a csörgőlabda használata a tornateremben, 

végig bekötött szemmel. 

A nap végét pedig egy közös kosárlabdameccsel zártuk - kerekesszékesek és mi. 

Meghívott vendégeink voltak: a Látás-mód alapítványtól, a mozgássérültek és barátaik Miskolc városi 

egyesületének képviselői és az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola Tüskevár tagozatától a csengettyűs 

fiatalok.  

                              Szűcs Miklósné  

                              intézményvezető 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

NEMZETKÖZI POLGÁRI VÉDELMI NAP ELISMERÉS  

Dr. Szilva Istvánt Sajóbábony Város polgármesterét az a megtiszteltetés érte, hogy a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán elismerést vehetett át a polgári védelem napja alkalmából 

március 1-én. 

Polgármester Úr ezúton is szeretné megköszöni mindazoknak, akik hozzá segítették ehhez a különleges 

elismeréshez: a katasztrófavédelem vezetőinek, munkatársainak és Sajóbábony lakosságának, akik nélkül 

nem kaphatta volna meg ezt az elismerést. 

ÚJABB FEJLESZTÉS SAJÓBÁBONYBAN 

2017-ben pályázati forrásból kültéri kondi park került 

kialakításra településünkön. Az idei év során is lehető-

ség nyílt arra, hogy pályázati forrásból bővítésre kerül-

jenek a szabadtéri edzés kedvelőinek lehetőségei. 9 új 

eszköz került kihelyezésre, a modern gumilapos borí-

tást kapott területre. A kivitelezés az önkormányzat sa-

ját beruházásában valósult meg. 

A fitness eszközök tábláin lévő használati útmutatók 

segítségével megtudható, hogy melyik gépen, milyen 

technikával, melyik izomcsoportot lehet megmozgatni. 
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FALUSI CSOK 

2019. július 01-én indul a Falusi CSOK! 

 

- 1 gyermek esetén 600 ezer forintos 

- 2 gyermek esetén 2,6 millió forintos 

- 3 gyermek esetén 10 millió forintos támogatás jár 

- új és használt ingatlanokra egyaránt igényelhető 

- bővítésre és felújításra egyaránt felhasználható 

A CSOK iránti kérelmet hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzálog hitelintézetek, takarékszövetke-
zetek) lehet benyújtani. További információ: www.csalad.hu 

 

SPORTKÖZPONT PARKOLÓ ÉPÍTÉSE 

A Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület által még a tavalyi évben elnyert TAO-s forrásnak köszönhetően, 

valamint a szükséges önkormányzati önerő biztosításával utolsó közintézményünk előtt modern, szilárd 

burkolatú parkoló kialakítására kerül sor. 

A megvalósítás során a kivitelező az önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében előállított rácsos 

térkövet építi be. 

A kivitelezés első fázisában a parkoló 500 m2-es része kapott fedett burkolatot, a további 800 m2 ideigle-

nesen zúzalékkal kerül feltöltésre. A második fázisban az év folyamán elkészített rácsos térkővel a fenn-

maradó terület is új burkolatot kap. 

 

KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA 

 

 

A tavalyi évben elnyert pályázatnak köszönhetően, a jó idő beálltával meg-
kezdődtek a katolikus templom felújítási munkálatai. A templom várhatóan 
kívül-belül teljes körűen megújul. 

http://www.csalad.hu/
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LABDARÚGÁS 

TEKE 

2019. Február 24. - 17. forduló  

A bábonyi csapatnak nem sikerült a bajnok Nyíregyháza csapatától a pontszerzés 7:1 arányban vesztették 

el a mérkőzést. Ebben a fordulóban sajnos az ifi csapat is kikapott.  

2019. Március 02. - 18. forduló  

Budapesten, a Sajóbábonyi VTE csapat újra győzni tudott hosszú idő után a Fővárosi Vízművek otthoná-

ban, mégpedig 6:2 arányban. A korábbi sikertelenségek ellenére viszonylag nyugodtan és rutinosan gurí-

tottak. A rizikós helyzeteket jól kezelték és az idei évben először megérdemelten nyertek. Az ifi csapat-

nak sajnos ez nem sikerült.  

2019. Március 10. - 19. forduló  

Nagy elszántsággal indultak neki az Eger elleni hazai mérkőzésnek. Az összeszedett játék meghozta a 

kedvező eredményt, sikerült mindkét csapatpontot begyűjteni és így 6:2 arányban megnyerték a mérkő-

zést. Az ifi csapat is jól tartotta magát, de sajnos nem tudták megnyerni a mérkőzésüket.   

2019. Március 24. - 20. forduló  

Szegváron nem termett babér számukra. Nem boldogultak a nehézségekkel, gyenge játéknak vereség lett 

a vége, 7:1 arányban maradtak alul. Sajnos az ifi sem járt jobban.  

2019. Március 31. - 16. forduló pótlása 

A tizenhatodik fordulóból elhalasztott Bátonyterenyei TK ellenni idegenbeli mérkőzést pótolták a hétvé-

gén. Az ifi játékosok nagyon jól vették az akadályt és megnyerték a mérkőzést 3:1 arányban. A felnőtt 

játékosok is nagyot küzdöttek, de a hazaiak eddigi veretlenségét nem sikerült megszakítani. Tíz fa hiány-

zott a pontszerzéshez, ami miatt 5:3 arányban veszítették el a mérkőzést.  

 

 

 

ESMTK - SAJÓBÁBONY VSE                      2-0  

SAJÓBÁBONY - CIGÁND SE                       2-1 

Mezőssy Levente 67’ 

Kemény Tamás 75’ 

TÁLLYA KSE – SAJÓBÁBONY VSE         0-0 

SAJÓBÁBONY VSE - JÁSZBERÉNYI FC  0-3  

SAJÓBÁBONY VSE - SBTC          2-0 

Balogh Dénes 45’  

Nyéki Márk Hedvig 49’  

 

 

PUTNOK FC - SAJÓBÁBONY VSE             2-0 

SAJÓBÁBONY VSE-TISZAÚJVÁROS FC 1-1  

                   

Megyei Felnőtt Eredmények: 
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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 

2019.05.06-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Beregszászi Gyula, Kalmár Ágnes, Oroszné Pásztor Erzsébet. 

Gratulálunk! 


