
 

 V. évfolyam 4.szám - 2019 május 

STOLICA TÚRA  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy test-

vértelepülésünk jóvoltából 2019. július 13-

14-én, 50 fő sajóbábonyi lakosnak nyílik 

újra lehetősége kétnapos rejdovai kirándu-

lásra!  

Az érkezés napján fő programelem a Stolica 

túra, melynek távolsága oda-vissza körülbe-

lül 30 km (a Stolica-csúcs gyalog körülbelül 

3-4 óra alatt teljesíthető) a célpont 1476 mé-

ter magasan található. Azok számára, akik-

nek nehézséget okoz a túra gyaloglással tör-

ténő teljesítése teherautóval, terepjáróval 

történő segítségnyújtás kaphatnak fel- és le-

felé irányba is.  

A szombati hegymászást követően a kirándulóknak vasárnap lehetőségük nyílik megtekinteni Szlovákia 

egyes szépségeit, például a Dobsinai-jégbarlangot, Dedinky tavat esetleg a Rozsnyói Bányászati Múzeu-

mot vagy a betléri Andrássy-kastélyt.  

A kirándulásra 2019. június 17-ig van lehetőség jelentkezni személyesen a Sajóbábony Polgármesteri    

Hivatal Titkárságán vagy a 06-46/549-030-as telefonszámon. Az elbírálás jelentkezés sorrendjében törté-

nik és előnyt élveznek azok, akik még nem vettek részt rejdovai kiránduláson.  
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CSALÁDI, BARÁTI MAJÁLIS  

Ismét jó hangulatban telt a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtár által az EFOP-1.5.2-16-2017-00041 azo-

nosítószámú „Hummán szolgáltatások fejlesztése Sajóbá-

bonyban és a Pitypalaty– völgyben” elnevezésű projekt 

keretében megszervezett családi, baráti majális. A már 

tradicionálisnak számító rendezvény idén is megmozgatta 

a helyi családokat, munkahelyi közösségeket, intézmé-

nyek dolgozóit, civil szerveződéseket, baráti társaságokat.  

A főzőcsapatok sürgése-forgása mellett számos gyerekba-

rát program színesítette a látni- és tennivalókat.  Az idei 

versenyen 18 nevező mérte össze gasztronómiai felké-

szültségét. A csapatok különféle finomságokat készítettek. 

Az ételek között megtalálható volt a hagyományos gu-

lyástól kezdve a vadhúsból, halból készült ínyencségeken 

keresztül a töltött káposzta, a hagymás tészta és különbö-

ző grill ételek is.  

A három tagú szakmai zsűrinek - vezetőjük: Pálfi Edina 

aki a Nemzeti Gasztronómiai  Szövetség Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei igazgatója és a Szabadtűzi Lovagrend 

tagja - nem volt könnyű dolga a kóstolásnál, értékelésnél, 

mivel nagyon jól sikerültek az elkészített ételek.  

Az ízletes finomságok mellé zene is dukált, a hangulat 

ennek megfelelően remek volt. A főzőverseny legfino-

mabb ételét a zsűri szerint a Vadőrzők csapata készítette, 

megelőzve a Kertbarát a jó barát és a Kitchen Family Ti-

me csapatát. 

Ebben az évben is a Boszorkánykonyha Visszatér csapat 

nyerte el a díszítésért járó különdíjat. A rajzverseny és 

tekeverseny legjobbjai is díjazásban részesültek. 
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ÉLETMÓD KLUB 

Az Életmód klub ebben az évben is tartalmas, érdekes programokkal várta 

az érdeklődőket.  

Dr. Kerekes Ferenc háziorvosunk "Irigység" címmel tartott egy interaktív 

előadást. Beszélgettünk az irigység lélektanáról, következményeiről a saját 

és környezetünk életére nézve. Doktor Úr közvetlen előadásmódja és ho-

lisztikus szemlélete tette nagyon izgalmassá ezt az alkalmat számunkra. 

Demeter János mentőtiszt visszajáró, hűséges előadónk, a hormonok izgal-

mas témáját hozta el a klubba. Segített abban, hogy átlássuk és eligazo-

djunk ebben az óriási témakörben, hogy megértsük  a saját hormonrend-

szerünk  működését, az esetleges megbetegedéseket és azok kezelési le-

hetőségeit. Sok életmódbeli tanácsot kaptunk az egyes elváltozások me-

gelőzéséhez. 

Dr. Győrfy Zoltán " Hitek és tévhitek a pénzügyi 

világban, vagy úgyis mindenhol átvernek minket? 

"címmel tartott előadást. A klubalkalom témája 

eltért a megszokottól, de a téma aktualitása, az 

előadó személye, előadásmódja,  felejthetetlenné 

tette mindenki számára ezt az estét. Sokat tanul-

tunk és a pénzügyi világról való gondolkodásunk 

is más perspektívába került. 

Két új lehetőséggel bővült az Életmód klub pro-

gramjainak palettája, az érdeklődőket és 

mozogni vágyókat szeretettel várjuk! 

Szerdánként 17 órától a gyógytornával párhu-

zamosan Domokos Dominika "Egyensúly tor-

nát" tart. Ezzel a könnyen megtanulható tor-

nasorral csökkenthető az elesések száma, 

fejlődik az ensúlyérzékelés, minden koroszt-

ály számára ajánlott. 

Csütörtöki napokon, jó időben 16.30-tól Nor-

dic walking séta indul a focipálya melletti 

felnőtt kondiparktól. Fizikai állapottól függetlenül kipróbálható, megtanulható. Aki szeretne egy jó han-

gulatú csapat tagjaként saját tempóját figyelembe véve mozogni, kimozdulni, ne várjon, próbálja ki, ér-

demes! 

 

Szép nyarat, jó és aktív pihenést kíván mindenkinek az Életmód Egyesület vezetősége! 
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MUSIC GÁLA 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-

00030 azonosító számú, „Esély Otthon létrehozása Sajóbábony 

Népességmegtartó képességének javítására” elnevezésű pro-

jektje keretében 2019. május hó 16. napján 18.00 órától a Sajóbábonyi Ipari Park Kultúrtermében került 

megrendezésre a fiatalokat célzó, társadalmi kohéziót erősítő rendezvény. 

A Gálaesten a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány közreműködésével Cselepák Balázs, a Győri 

Nemzeti Színház művésze; Jancsó Dóra színművésznő; Fehér Nóra, a Kormorán zenekar énekese; Kama-

rás Máté, Múzsa díjas énekes; Szolnoki Péter énekes, zeneszerző, a Bon-bon együttes frontembere; az 

Alapítvány ifjú felfedezettjei színvonalas koncertjeit hallhatták és a Harc- és Táncművészeti S.E. bravú-

ros táncműsorát láthatták a szép számban megjelent résztvevők. 

A projekten belül a Music Gála egy rendezvénysorozat része, amellyel Önkormányzatunk célja, hogy az 

általunk szervezett rendezvényen találkozhassanak a településen maradó és innen elszármazott rokonok, 

barátok, ezáltal is tovább fenntartva a régi barátságokat, kapcsolatokat. 

A Gála esten különböző korosztályok képviselték magukat, többek között sok kisgyermekes család is. 

A kevésbé fejlett régióban élő fiatalok számára a helyi lehetőségekhez és igényekhez szabott eszközökkel 
kívánunk lehetőséget teremteni a művelődésre. A családokat segítő közösségek, szolgáltatások javításá-

val településünk népességmegtartó erejét kívánjuk növelni. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

KÖRBEKERÍTETT TEMETŐK 

Az Önkormányzat és az Egyházak összefogásával megtörtént 

Sajóbábony köztemetőinek teljes körbekerítése. A munkálatokat 

az Önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak végezték az 

általuk  elkészített dróthálóval és az Egyházak által készítetett  

kapukkal. 

A beruházás célja többek között  a jogszabályi kötelezettségnek 

megfelelés és biztonságos szolgáltatás nyújtása az illetéktelenek 

és az állatok behatolásával szemben. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot!  

A kapukat minden esetben tartsák zárva a sírok védelme érdeké-

ben! 

KÖZMEGHALLGATÁS  

2019. május 28-án (kedd) Sajóbábony Város Képviselő - testülete közmeghallgatást tart aVárosháza 

(Bocskai út 2.) II. emeletén található tárgyalóban 17.00 órai kezdettel.  

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!  

                             Dr. Szilva István  

                               polgármester  

FELÚJÍTÁS A GARÁZSSOROKON 

Sajóbábony Kinizsi és Erkel úti garázssorai közel 35 millió forint önerős beruházásból újulnak meg, az 

Önkormányzat jóvoltából. Kiépítésre kerül a csapadékvíz elvezetés és a teljes útfelület aszfaltozása is 

megtörténik. A munkálatok várhatóan június hónapban kezdődnek és még a nyár folyamán be is fejeződ-

nek.  

A garázstulajdonosokat az Önkormányzat részletesen tájékoztatni fogja a munkálatokról és az azzal kap-

csolatos teendőkről. 
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LABDARÚGÁS 

TEKE 

2019. április 14. - 21. forduló 

A bábonyi teke csapat 8:0 arányban vesztette el a mérkőzést. Az ifi csapat is pont nélkül maradt. 

2019. április 28. - 22. forduló 

A bajnokság utolsó fordulójában a bábonyi tekések Szankon próbáltak szépen búcsúzni a szezontól, ami 

sajnos nem sikerült nekik. 7:1 arányú vereséggel zárták a bajnokságot. Az ifi csapat sem szerzett pontot.  

Az év elején meghatározott tervüket nem sikerült teljesíteni a teke csapatunknak, reméljük a következő 
évben lehetőségük lesz megmutatni, hogy tudnak jobban is tekézni.  

MEGYEI FELNŐTT EREDMÉNYEK 

24. forduló - 2019. április 21. 

NYÍRBÁTORI FC – SAJÓBÁBONY VSE     1 - 0 

25. forduló - 2019. április 28. 

SAJÓBÁBONY VSE – SÉNYŐ – CARNIFEX FC   2 - 5  

KOMJÁTI DÁNIEL 55' 

SEBŐK BALÁZS 66'  

26. forduló – 2019. május 05.  

GYÖNGYÖSI AK - SAJÓBÁBONY VSE     4 – 1 

MEZŐSSY LEVENTE 6' 

27. forduló – 2019. május 12.  

SAJÓBÁBONY VSE – FÜZESGYARMATI SK   4 – 2  

KEMÉNY TAMÁS 11'  

SZÁSZ TAMÁS 18'   

BALOGH DÉNES 28'   

SEBŐK BALÁZS 91' 

 



 

10 

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 

2019.06.07-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Kőnig Lászlóné, Sápi Lászlóné, Vass Kende Máté. 

Gratulálunk! 


