
 

 VI. évfolyam 2.szám - 2020. március 

MÁRCIUS 15.  
„Aki nem ismeri a múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója.”  

/Tamási Áron/  
 

Az 1848. március 15-ei forradalom Magyarország újkori tör-
ténelmének egyik legfontosabb eseménye, s egyben a polgári 
átalakulás kezdete.  
A XXI. század emberének nehéz beleélnie magát az akkori 
történésekbe, de mindenképpen iránymutató kell hogy legyen 
a jobbító szándék, mely a márciusi ifjakat motiválta.  
A „HŐSÖK” előtt tisztelegve, jelen helyzetre tekintettel a 
sajóbábonyi lakosokat képviselve helyezte el az emlékezés 
virágait Sajóbábony város képviselő-testülete 2020. március 
13-án a Március 15. parkban. 
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XVI. SAJÓBÁBONYI  
NEMZETKÖZI PÁLINKA,  

PÁRLAT ÉS POGÁCSASÜTŐ 
VERSENY 

Nagy érdeklődés kísérte február 15-én a XVI. Sa-
jóbábonyi Pálinka és Pogácsasütő versenyt. Össze-
sen  351 pálinkát, párlatot és 7 pogácsát kellett a 
szigorú bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakul-
jon a végleges döntés. A versenyen 1 „Év pálinká-
ja”, 1 „Sajóbábony Város pálinkája” és 8 „Nagy 
Arany” díj született a sok arany-, ezüst- és bronz-
minősítés mellett. Ebben az évben „Sajóbábony 
Város Pálinkája” díjat ifj. Major József kitűnő sző-
lő, az „Év pálinkája” díjat pedig Szabó Ferenc 
Muscat Ottonel pálinkája/párlata nyerte el. A ha-
gyományos pálinkákon, párlatokon  (szőlő, meggy, 
barack, szilva stb.) kívül különlegességekkel (som, 
bodza, boróka, dió, kökény stb.) is neveztek. A 
rendezvény évek óta túlnyúlik a megye határain, 
de ebben az évben, nemcsak Pest, Hajdú-Bihar, 
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, hanem 
Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából is érkeztek 
nevezők. A rendezvényt a szakmai értékelést köve-
tően a díjak és oklevelek átadása zárta. 
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 FARSANGI BÁL  

Jó hangulatú, sikeres bál volt településünkön 2020. február 22-én.  

 

A Heltai Rendezvények 
Házában megtartott mulat-
ságon ízletes vacsora, tom-
bola és a Kántor Band kivá-
ló muzsikája adta az alap-
hangulatot a bálozóknak. 

 

NŐNAP  

Sajóbábony Város Önkormányzata hagyományaihoz híven 
Nőnapi rendezvényt tartott a település közintézményeiben 
dolgozó hölgyeknek 2020. március 5-én a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola tornatermében.  

A megjelent vendégeket, városunk polgármestere dr. Szilva 
István köszöntötte. 
Ezután Feke Pál meglepetés műsora varázsolta el a résztve-
vőket.  
A rendezvény végén az Önkormányzat képviselő-

testületének tagjai és az intézmények férfi vezetői apró aján-
dékkal fejezték ki tiszteletüket a megjelenteknek.  
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Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletével 2020. 
március 11. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járványkö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyaror-
szág egész területére veszélyhelyzet hirdetett ki. 

 

A rendkívüli helyzetre tekintettel az alábbiakra hívom fel a figyelmüket: 

1.    Sajóbábony közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben 

  2020. március 17. napjától (keddtől) visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el. 
2.    Az önkormányzat konyháján a működés zavartalan lesz. Az iskola és az óvoda bezárása miatt a gyermekek  

  részére az ebédet biztosítjuk, egyszer  használatos, eldobható csomagolásban, mely átvehető 12.00   
  órától 13.00 óráig. Kér jük a kedves szülőket és gyerekeket az átvételre! 

3. Az idősek részére a szociális étkeztetést és további intézkedésig a vendégétkeztetést is biztosítjuk, az eddig  
megszokott formában. 

4. A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás további intézkedésig szünetel! 
  Az ügyfelek bejelentéseiket és kérelmeiket elektronikus és postai úton, távbeszélőn valamint írásban a 

  hivatal bejáratánál elhelyezett beadványgyűjtő urna segítségével nyújthatják be a hivatalhoz.  
   A hivatal elérhetőségei:  cím: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. tel: 46/549-030,  
           e-mail: hivatal@sajobabony.hu  
   Az anyakönyvvezető haláleset anyakönyvezése esetén folyamatosan elérhető a 46/549-030/4 melléken  

  és  személyesen.  
5.   A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár valamint a Borostyán Mihály Sportközpont  
  további intézkedésig zárva tartanak.  
  2020. március 16-tól a művelődési házban minden szervezett program és foglalkozás szünetel.  
  Az intézmény elektronikus elérhetősége: muvhaz@sajobabony.hu, tel: 46/ 549-378.  

6. A játszóterek és kültéri kondipark használata határozatlan időre felfüggesztésre, bezárásra  kerül! 
7. A közterületen történő árusítást, kirakodóvásárt határozatlan időre megtiltom! 
8. Felhívtam a közterület-felügyelő, a mezőőr, polgárőr és a rendőrség figyelmét, hogy amennyiben  iskolai 

időben az utcán indokolatlanul vagy felügyelet nélkül tartózkodó gyerekkel találkozik, figyelmeztesse  az   
ott honi tartózkodás kötelezettségére. ugyanis nem szünet van az iskolákban. 

9.  Megkérek mindenkit, hogy fegyelmezetten fogadja ez esetleges kellemetlenségeket, hiszen az  
  intézkedéseknek csak akkor van értelmük, ha az egész közösség részt vesz a végrehajtásában! 
10.  Kérem, hogy a kialakult helyzetről és a további fejleményekről kizárólag a hivatalos közszolgálati  
   médiából, valamint a www.koronavirus.gov.hu internetes oldalon tájékozódjanak. 
11.  Kérem, hogy az elkövetkező időben tartózkodjanak a rémhírek terjesztésétől. A rémhír terjesztése a Btk.  
  2012. évi C. törvény 337.§-a szerint bűncselekmény. 
 

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!  

Kérjük a lakosság megértését és felelős, odafigyelő magatartását! 

 

Sajóbábony, 2020. március 16. 

dr. Szilva István sk. 

 polgármester 

 

mailto:hivatal@sajobabony.hu
mailto:muvhaz@sajobabony.hu
http://www.koronavirus.gov.hu
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HARMÓNIA ÉLETMÓD KLUB 

 

Az Életmód klubban  sikerült érdekes, új előadókat meghallgatni, új témákat megismerni. 
 

 

 

Vendégünk volt Dandéné Pál Tünde református lelkipásztor, mentálhigiénés szak-
ember, aki „Meg tudsz-e bocsátani?” címmel tartott egy interaktív, drámaelemek-
kel gazdag előadást. A téma nem volt könnyű, de Tünde előadásmódja, közvetlen-
sége és gyakorlatiassága segítséget adott a jelenlévőknek, hogy rá merjenek lépni a 
megbocsátás útjára a saját lelki egészségük érdekében. 
 

 

 

 

Nagy Bendegúz, kerekesszékes világjáró előadása mindenki szá-
mára egyszerre volt felüdítő és megdöbbentő, hiszen mozgáskor-
látozottként egyedül utazni a világban nem kis teljesítmény. Ben-
degúz a Bissau-Ginea -fekete afrikai útjáról mesélt, csodálatos 
fotóival illusztrálva a beszámolóját. Bátorsága, emberszeretete, 
kíváncsisága nagy hatással volt az érdeklődőkre. 
 

 

 

 

Dr. Kós Gáborné védőnő, szoptatási tanácsadó a kisgyermekek táplálásáról, 
szoptatásról, a korai kötődés kialakulásáról mesélt. Személyes tapasztalati tették 
nagyon színessé és széppé az előadását. Beszélt a szülők, nagyszülők szerepéről, 
a táplálás kihívásairól, nehézségeiről és örömeiről. A szemlélet, amit megpróbált 
átadni nekünk, formálta a gondolkodásunkat, a gyermekekről alkotott vélemé-
nyünket. Köszönet érte! 
 

 

 

 

Februárban tartottuk meg az egyesület éves közgyűlését, ahol a klubtagok egy 
finom vacsora mellett hallgathatták meg a beszámolókat és dönthettek a közösséget érintő kérdésekről. 
 

 

Nagyon hálásak vagyunk az egyesület nagy létszámáért, az aktív tagokért és a gazdag közösségi életért. 
Programjainkra továbbra is várunk minden érdeklődőt! 
                                                                                                            Az egyesület vezetősége nevében: 
                        Kónyáné Dr. Bodnár Eszter 

 



 

6 



 

7 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

   INGYENES 

    Lakossági    
Elektronikai Hulladék             

Gyűjtés 

2020. április 03. (péntek) napján 08-18 óráig 

2020. április 04. (szombat) napján 08-13 óráig 

Helyszín: 
Sajóbábony, Arany J. út 5. 

(MESZ hátsó udvara) 
 

A begyűjtés napján mindenki elhozhatja működésképtelen, 
használaton kívüli, elektromos árammal, vagy akkumulátorral 

működő egész-bontatlan eszközeit, berendezéseit. 
 

 

Szervezők:  Sajóbábony Város Önkormányzata 

                   Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. – Karcag 

 

 

Bővebb információ: 46/549-030  
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SVSE KISBUSZ 

Újabb sikeres pályázatnak köszönhetően egy 9 személy 
szállítására alkalmas új kisbuszt kapott a sportegyesület.   
Közel 10 millió forint értékű gépjármű nagyobb részben 
TAO forrás, kisebb részben önkormányzati forrás felhaszná-
lásával került beszerzésre.  
A fejlesztésnek köszönhetően jelentős mértékben csökken a 
sportegyesület utazási kiadása. 
 

ZAJLIK A MOSODA KIALAKÍTÁSA 

 

Látványos szakaszba lépett a mosoda építése.  
Az Európai Unió támogatásából és önkormányzati forrásból meg-
valósuló beruházás (az Ipari Park területén),várhatóan a nyár folya-
mán elkészül.  
Az épület külső szigetelésén túl, zajlik a belső felújítás, valamint 
hamarosan megkezdődik a közművek kiépítése. Az épület részben 
megújuló energiával fog működni, valamint a pályázat része moso-
dai eszközök, gépek beszerzése, beépítése is. 
A munkatársak kiválasztása nyilvános pályázat útján fog történni, 
amelyről a későbbiekben részletes tájékoztatást fog adni az önkor-
mányzat.  

BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 

 

Kiváló ütemben halad az új gyermek intézmény kivitelezése.  
Az alapkőletételt követő 5 hónap elteltével már szerkezetkész álla-
potban van az épület. 
Megkezdődtek a belső munkálatok, a kerítés építése és hamarosan 
az épület körüli tereprendezés is látványos szakaszba lép. 
A bölcsődében 2 csoport fog működni, ahol 12-12 összesen 24 
gyermek elhelyezése  válik lehetővé.  
Várhatóan a nyáron elkészül a beruházás és az ősz folyamán tudja 
majd fogadni az első gyermekeket az intézmény.  
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2020.02.29 - 17. forduló 

HVSC Polgári Kft.- SAJÓBÁBONY VSE      2-2 

Mezőssy Levente 16’ 
Titkó Barnabás Krisztián 51’ 
 

 

2020.03.07 - 18. forduló 

 

SAJÓBÁBONY - Nyékládházi DSE                 5-0 

Madarász János 12’  
Lakatos Róbert Attila 15’ 
Németh Dénes 19’ 
Mezőssy Levente 32’ 
Botos Ferenc Márk 62’ 
 

LABDARÚGÁS, MEGYEI FELNŐTT EREDMÉNYEK: 

MUNKAGÉP BESZERZÉSE 

 

 

Újabb jelentős értékű géppel, egy úgynevezett kotró földmun-
kagéppel bővült az önkormányzat eszközparkja.  
Évek óta jelentős hangsúlyt és összegeket fektet a település 
vezetése megfelelő minőségű gépek beszerzésére. Nemcsak 
pályázat útján, hanem komoly saját forrás bevonásával kor-
szerűsíti a gépparkot a város. Az elmúlt 5 évben egy kisbuszt, 
egy platós haszongépjárművet, egy étel kiszállító kis haszon-
gépjárművet, egy emelőkosaras gépet és több adaptert szerez-
tünk be a meglévő traktorunkhoz.  
Ezek összértéke meghaladja a 25 millió forintot.  
A mostani gépbeszerzés 16 millió forintba került. 
Az új eszközzel az önkormányzat hatékonyabban tudja ellátni 
városüzemeltetési feladatait és hosszabb távon jelentős mérté-
kű megtakarítást tud elérni.  



 

10 

TEKE 

 

2020. február 01. - 13. forduló  

A 13. fordulóban Egerben mérkőztek a tekéseink. Bíztak a 
győzelemben. Az első két játékosuk szoros csatában meg-
szerezte az egyéni pontokat, így  nyugalmat adtak a követ-
kező soroknak. Végül 8:0 arányban és 269 fa különbség-
gel bizonyultak jobbnak.  

2020. február 09. - 14. forduló  

Hazai pályán folytatták a tavaszi menetelést a Debrecen 
csapata ellen. A végeredmény 7:1 lett és így jó pozícióban 
várhatták a következő fordulót.  

2020. február 16. - Területi döntő  

Ózdon bonyolították le az Észak-Kelet terület 2020-as egyéni felnőtt versenyét. Egyesületünktől Ács Pé-
ter nagyszerű eredményt ért el, második helyen végzett a 48 versenyzőt felvonultató mezőnyben. A terü-
leti versenyről a Kelet-magyarországi felnőtt egyéni bajnokságra, amelyet Bátonyterenyén rendeznek, 
egyesületünktől még Martinkó Miklós és Kavalecz Tibor jutott tovább. Nekik sok sikert kívánunk a kö-
vetkező versenyre.  

2020. február 23. - 15. forduló  

A közismerten nehezen megjátszható mezőtúri pályán kellett jól játszaniuk a tizenötödik fordulóban, 
hogy pontokkal térjenek haza. A végeredmény 6:2 lett a bábonyiak javára, így továbbra is tartják a lépést 
a Tiszakécskével, akikkel a következő fordulóban hazai pályán találkoznak. 

2020. március 01. - 16. forduló  

Egy nagyon változatos és kiélezett mérkőzést játszottak tekéseink hazai pályán, a Tiszakécske csapata 
ellen. A sajóbábonyiak 6:2 arányban megnyerték a mérkőzést, így két pont előnnyel vezetik a bajnoki 
tabellát.   

2020. március 08. - 17. forduló  

Az őszi fordulóban a BTK II. csapata ellen vereséget szenvedett tekés csapatunk és most elérkezett a  
visszavágás. Hazai pályán nem tudtak más eredményt elképzelni, mint a győzelmet és ez sikerül is a csa-
patnak 7:1 arányban. 
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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 helyesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesülnek. 
Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk  
2020.03.30-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett  
beadvány gyűjtő urnában. 
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  
Beregszászi Éva Ida, Kohán Jánosné, Tramita Olga. 
Gratulálunk! 


