
 

 VI. évfolyam 5.szám - 2020. október 

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJAZOTTJAI  

A korábbi évek hagyományai szerint a Városnapon a polgármester kitüntetéseket ad át a Képviselő – testü-
let döntése alapján, az arra érdemes sajóbábonyiaknak. Ebben az évben a kialakult helyzetre tekintettel a  
díjak kiosztása rendhagyó módon, az ünnepélyes képviselő-testületi ülésen történt meg. 

 Sajóbábony Érdemérem elismerésben és pénzjutalomban részesült Bánrévi Tibor. Ezt a címet 
azon polgárok kaphatják, akik hozzájárulnak városunk rangjának, vonzerejének növeléséhez. Mun-
kájukkal a település fejlődését és a lakosság boldogulását szolgálták. 

 Hubai Krisztián alpolgármester  és Jelcs Sándor képviselő Aranygyűrű Sajóbábony címerével 
elismerésben részesült. Ezt az elismerést az kaphatja, aki legalább 10 éven keresztül képviseli Sajó-
bábony érdekeit úgy, hogy az a település fejlődését szolgálja és hozzájárul a város jó hírnevének ter-
jesztéséhez. 
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HORGÁSZVERSENY 

2020. június 20-án a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár horgászversenyt szervezett a Sellő 
Horgásztavon. A rendezvény 2012-től rendszeres programja a Szabadidőközpontnak.  
Szombat kora reggel 20 sajóbábonyi horgász vállalko-
zott arra, hogy összeméri tudását.  
A  megmérettetésen végül Miskolczi László  nyert, 2. 
helyen Moczó György végzett, és a képzeletbeli do-
bogó 3. helyére Moczó Béla léphetett fel.  
Az időjárás ezen a versenyen  nem volt kegyes, de a 
jó társaság kárpótolta a résztvevőket. A program vé-
geztével a szervezők a sajóbábonyi szociális étkező 
dolgozói által főzött finom ebéddel kedveskedtek a 
versenyzőknek.  
A horgászversenyen Hubai Krisztián alpolgármester 
adta át a nyereményeket.  

LEVENDULA NAP 

Nagy érdeklődés övezte Sajóbábonyban a második 
„Szedd Magad” levendulanapot.  
Az Önkormányzat jóvoltából minden érdeklődőnek 
lehetősége volt ingyenesen a tavaly előtt telepített gyö-
nyörű levendulás virágaiból szedni.  A nagy sikernek 
örvendő rendezvényt számos a településen kívülről 
érkező vendég is felkeresi. A korábbi műveletlen, el-
hagyatott gazos terület Sajóbábony egyik ékessége lett 
a levendula beültetésével.  

KERÉKPÁRTÚRA 

Az előző évek hagyományait folytatva, ebben az évben 
rekord számú résztvevő (több, mint 50 fő) két keréken 
teljesítette a Varbó - Sajóbábony távolságot. A túrázó 
Sajóbábonyiak mellett a pályázatban (TOP-5.3.1-16-

BO1-2017-00022 azonosító számú, „Közösségi szerep-
vállalás erősítése Sajóbábonyban és a Pitypalatty – 
völgyben”) résztvevő települések - Sajólászlófalva, Ra-
dostyán, Parasznya, Varbó - kerékpárosai is csatlakoz-
tak a programhoz.   
A túra során a fentebb említett települések nevezetességeit tekinthették meg a résztvevők. A Varbói tó-
hoz megérkezve a Horgász büfénél pihent meg a társaság, majd 13.00-kor indultak vissza Sajóbábonyba.  
A végcél a Kővölgy vendégház volt, ahol délutáni vendéglátással fejeződött be a program. Mindenki 
megelégedésére nagyon kellemes napot tölthettek együtt a túra résztvevői.  
Köszönetet szeretnénk mondani Kaposi Katalinnak, a Sajóbábonyi Rendőrőrs és a Polgárőr Egyesület 
munkatársainak, tagjainak, hogy segítséget nyújtottak a túra megvalósulásában.  
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SAJÓBÁBONY - REJDOVA 15 ÉV (STOLICA TÚRA) 

Számtalan emlék, élmény, baráti kapcsolatok és most már 15 év köti 
össze a két települést.  
A bábonyiak körében oly népszerű Stolica túra sajnos az idén a koro-
na vírus miatt elmaradt, és picit másképp tudtunk találkozni testvérte-
lepülésünk képviselőivel. A Szlovákiában rendezett találkozón a sajó-
bábonyiak ajándékként egy díszvilágító eszközzel kedveskedtek a fel-
vidékieknek, amely a képen is látható. Reméljük jövőre minden visszakerül a régi kerékvágásba és újra 
meghódíthatják a sajóbábonyiak a Stolicát a Gömör-Szepesi-érchegység legmagasabb, 1476 méteres csú-
csát.  

RETRÓ VÉRADÁS 

Adj vért és ments meg három életet!  

2020. szeptember 16-án újra véradás volt városunkban, ahol a szerve-
zők igyekeztek felidézni a régi idők véradásainak hangulatát. Céljuk 
az volt, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a véradás 
fontosságára. A felhívás sikeres voltát jelzi, hogy a korábbi alkalmak-
hoz képest dupla annyian adtak vért, több mint 40 fő vett rész és segí-
tett az önzetlenségével. 

A RETRO Véradás alkalmával minden véradónak a sör-virsli menü 
mellett, további finomságokkal és ajándékokkal köszönték meg az ön-
zetlen segítséget! 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

Sajóbábony Város Önkormányzata 2020. augusztus 20-án a Katolikus temp-
lomban tartotta meg Szent István napi ünnepségét.  
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán Zsolt kö-
szöntőjét követően, dr. Szilva István polgármester mondott ünnepi beszédet.  
Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész asszony megáldotta, Juhász Fe-
renc esperes és dr. Szarka János parochus megszentelte az új kenyeret.  
Az  ünnepi program az este folyamán a Lobbanáspont Zsonglőr Kulturális és 
Művészeti Egyesület Tűzzsonglőr bemutatójával folytatódott. A nap zárása-
ként a Lasershow Hungary International előadását tekinthették meg az érdek-
lődők. 
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GYÓGYNÖVÉNYES FŰSZERSPIRÁL KERT AZ ISKOLÁBAN 

 

Nehéz napok voltak... Kellett valami ötlet, amit meg tudunk a ka-
rantén ideje alatt valósítani! 
Mannheimné Pozsgai Erzsébet kolléganő kitalált egy óriási - 
őrültnek tűnő ötletet (ebben az őrült helyzetben) építsünk spirál 
fűszerkertet! 2020. április elsején belevágtunk. 
Nagyon hideg, szeles napok voltak. Mindenki feszült, ideges volt. 
Nem tudtuk, hogy meddig nem taníthatunk újra a normális ke-
retek között. 
Nyersanyagunk a NAGY ÁTALAKÍTÁSHOZ csak vajmi kevés 
akadt, de volt lelkesedésünk.        
Találtunk köveket Sajóbábonyban a földön, dombon leheveredve 
itt-ott. Találtunk illetve kaptunk apró kavicsot. Kaptunk esőfogó 
tartályt, kaptunk lapátot, talicskát, terméskövet, disznóitató vál-
yút, kaptunk betonlapokat, kaptunk homokot, kaptunk rostát, 
kaptunk vetőmagot, palántát. Egyszóval sok-sok mindent kap-
tunk. Volt olyan kolléga aki sütit hozott és azzal tartotta bennünk 
a lelket /mert bizony nap mint nap kitaláltunk újabbnál újabb 
megvalósításra váró feladatot!/  
Aztán egy nap arra ébredtünk: kész lett a NAGY MŰ! 
A mi történetünk itt a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Is-
kolában is azt bizonyítja, hogy egy marék kis csapat a jóindulat 
meleg ágyán, sok-sok segítséggel csodát tud tenni! 
Köszönjük azoknak a sajóbábonyi embereknek, akik bármivel is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a mi GYÓGYNÖVÉNYES 
FŰSZERSPIRÁL KERTÜNK létrejöjjön!!! 
Köszönjük! 
Sok szeretettel várunk minden kedves sajóbábonyi lakost, aki szeretné 
megtekinteni! 
 

                   Szűcs Miklósné 

                      intézményvezető 
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HARMÓNIA ÉLETMÓD KLUB 

Nagy izgalommal vártuk a tavaszi karantén miatt elhalasztott, immár hagyo-
mánynak tekinthető kirándulásunkat. 
Az idén a sárkányok földjére, Nyírbátorba és környékére látogattunk el.  
Első nap végignéztük ezt a szép, történelmi kisvárost, ahol a Báthori várkas-
télyban és panoptikumban érdekes legendákat hallgattunk őseink múltjáról. 
Történelmi sétány öleli végig a város nevezetességeit, így jutottunk el a refor-
mátus templomhoz. Itt található az ország legnagyobb, egyik legrégebbi fa 
harangtornya, amiből gyönyörű kilátás tárult elénk. 
Az esti jó hangulatról  énekkaros társaink gondoskodtak. 
Szombat délelőtti programunk a Luby kastély meglátogatása volt, melynek 
kertjében több ezer különleges rózsa található. Délután a Nyírbátori Sárkány 
fürdő kellemes szolgáltatásait vehettük igénybe.  
Elérkezett az utolsó nap, de programokban itt sem volt hiány. 
Túristvándiban a ma is működő vízimalom mindenkit elvarázsolt, hogy mi-
lyen csodákra volt képes az ügyes mesteri kéz, ami ezt létrehozta. 
Szatmárcsekén a kopjafás temetőben megismerhettük  a csónakos, különleges 
temetkezési módot és Kölcsey emlékhelyén tisztelegtünk a nagy múltú köl-
tőnk előtt.  
A faluban  különleges, tájjellegű ételt,  kötött tészta levest és szamári rakott 
húst kaptunk ebédre, ami kicsiknek nagyoknak egyaránt nagyon ízlett.  
Az úton visszafelé még ellátogattunk Penyigére, ahol a híres szatmári szilva-
lekvárt főzik.  
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, végig napsütéses idő volt. 
Kis csapatunk jól összekovácsolódott a hosszú hétvége alatt. 
 

                     Fábián Tünde 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
ÚJABB PARKOLÓHELYEK  

A társasházi övezetben a lakossági igényeket figyelembe véve, évek óta 
folyamatosan alakít ki az Önkormányzat új parkolóhelyeket és újítja fel a 
meglévőket. Ezúttal a Bocskai út és az Erkel Ferenc úti garázssor keresz-
teződésénél létesítettek új parkolóhelyet.  

A későbbiek során új parkolóhelyek kialakítása várható a társasházi öve-
zetekben, illetve meglévők felújítását is folyamatosan végzik az önkor-
mányzat munkatársai. 

ISKOLA KERÍTÉS CSERÉJE 

Újabb intézmény elavult kerítés cseréjét fejeztük be. Ebben a 
munkafolyamatban az iskolát körül vevő 317 méter hosszúságú 
kerítés, valamint 2 nagy- és 3 kiskapu cseréje történt meg. 
Bár sokak számára talán nem tűnik fontos fejlesztésnek, pedig 
nem csak védelmi, hanem jelentős esztétikai hatást is gyakorol a 
közterületre és annak környezetére ez a beruházás.  
Az elmúlt 3 évben az összes olyan közintézményünk (orvosi rend-
elő, óvoda és iskola) kerítését lecseréltük amely elavult, több évti-
zede készült, összesen 846 méter hosszúságban.  

A szükséges helyeken a kerítés lábazata is javításra, pótlásra és 
újjáépítésre került. 

A kerítések elemeit az önkormányzat munkatársai gyártották és 
szerelték fel. 

 

Előtte 

Utána 

Utána 
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JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS  

Elkészült a lakótelepi játszóeszközök modern, 
gumiburkolatos ütéscsillapítása. Mindkét játszóte-
ret és a kültéri sportparkot is a legmodernebb gu-
miborítással látta el az önkormányzat, az elmúlt 
néhány évben, a lakosság nagy örömére. 

ELKÉSZÜLT A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY  
Július hónap végén az árusok birtokba vehették az új fedett-nyitott piaci létesítményt.  
A fejlesztés saját forrásból, több mint 8 millió forintból 
valósult meg. A beruházás eredményeként kialakításra 
került egy fedett rész a sajóbábonyi őstermelők részére, 
parkolóhelyek, valamint egy nyitott zúzalékos rész a na-
gyobb árusok részére. A későbbiek során térfigyelő kame-
ra beüzemelése, a terület parkosítása, valamint a posta és 
az árusító hely közötti járda akadálymentesítése várható. 
Hosszú évtizedek után végre, a bábonyiak is kulturált kö-
rülmények között értékesíthetik portékájukat.  
 

„SAJÓBÁBONY” FELIRAT  
KIHELYEZÉSE 

Ismét újabb látványelemmel (világító tele-
pülés felirattal) kedveskedik Sajóbábony 
Képviselő-testülete a lakosságnak és az ide 
érkezőknek. A világító berendezés a telepü-
lés bejáratánál található, az 56-os emlékmű 
és Turul szobor előtti részen. 

Köszönet a MESZ dolgozóinak a telepítéssel kapcsolatos munkálatokért!  

KÖZMEGHALLGATÁS  
 

2020. október 27-én (kedden) Sajóbábony Város Képviselő - testülete 
közmeghallgatást tart a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyv-
tárban, (Bocskai út 2. I. emelet) 17.00 órai kezdettel.  

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!  
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KREATÍV KLUB KIÁLLÍTÁS 

A Déryné Szabadidőközpontban működő Kreatív 
Klub tagjai, a vállalkozó szellemű sajóbábonyi lako-
sok és az általuk meghívott vendégek munkáiból 
nyílt kiállítás 2020. augusztus 27-én. A bemutatott 
tárgyak hűen tükrözték a kiállítók találékonyságát, 
kreativitását.  

A kíváncsi érdeklődők megcsodálhattak többek kö-
zött: papírmaketteket, papírfonást, üvegfestést, hor-
golást - kötés technikákat és még nagyon sok érde-
kes dolgot.  

A kiállítást nagy érdeklődés kísérte.  

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 
azonosító számú, Közösségi szerepvállalás erősítése 
Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben elnevezé-
sű projekt keretében került megszervezésre.  

MAGYAR FALU PROGRAM - ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

A 2020. július 07-én megtartott átadási 
ünnepségen a sajtó munkatársait Gyopáros 
Alpár kormánybiztos, Hubay György a terület 
országgyűlési képviselője, valamint dr. Szilva 
István Sajóbábony polgármestere tájékoztatta, 
arról, hogy a Magyar Falu Program keretein 
belül jelentős kormányzati támogatásban ré-
szesült Sajóbábony. 
Ennek köszönhetően:  

 30 millió forintból teljesen megújult az 
Erkel Ferenc út csaknem 240 méteres 
útszakasza, 

 korszerűszítésre került a polgármesteri 
hivatal villamossági hálózata,  

 a Szivárvány Óvodában az elavult, rossz állapotú játékokat cserélte le az Önkormányzat 9 db új, 
modern, komfortos, igényes eszközökre 5 millió Ft összegben, 

 ezen felül járda rekonstrukció is történt az  Erzsébet királyné és Erkel út közötti szakaszon.  

 

A négy sikeres pályázat támogatási összege összesen 42.234.152 Ft. 
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JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT 

A 2020. júliusában rossz időjárás miatt elmaradt séta 
pótlása történt 2020. szeptember 12-én. A kora reg-
geli gyülekező után, a program résztvevői egy-egy 
„Járjuk Körbe Sajóbábonyt” sapkát kaptak ajándék-
ba.  

Az útvonal ismertetése után Sztupák Péter vezetésé-
vel indult a már hagyományosnak tekinthető túra a 
Városháza elől. A kiránduló csapatot a polgárőrség 
autóval kísérte.  

A rendezvény résztvevői a séta során érintették töb-
bek között a lakótelep és a falu egyes részeit, az Ör-
dögvölgyet, a Darvas dűlőt és Godos tetőt. A séta 
során gyönyörű kilátás tárult a résztvevők szeme elé. 
A közel 13 km-es távot teljesítőknek a szervezők finom ebéddel kedveskedtek.  

IPARI PARK FEJLESZTÉSE - HIVATALOS 
ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

2020. szeptember 24-én hivatalosan is átadásra került az ipa-
ri parkba vezető korszerűsített 2 km hosszúságú útszakasz, 
valamint az ott található felújított mosoda. Bár az útszakasz 
már közel egy éve, hogy elkészült a mosoda kialakítása ké-
sőbb kezdődött meg és az átadás napjára vált az épület teljes 
értékűvé. Az adott projekt több, mint 300 millió forintos be-
ruházás keretében valósult meg. 

Az átadáson dr. Szilva István Sajóbábony város polgármes-
terének ünnepi köszöntője után, Bánné dr. Gál Boglárka a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Hubay György országgyűlési képviselő is nagyra méltatta a 
két fejlesztést, valamint a településért, a településen élőkért 
történő törekvéseket az önkormányzat részéről.  
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                                                  IDŐSEK NAPJA 

„Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az emberben lévő szellem örökké 
fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni is akar.” 

                                                                                           (Müller Péter) 

Hagyományainkhoz híven, városunkban minden évben tisztelgünk idős lakosaink előtt 
Idősek Napja alkalmából. Ebben az évben a 60-70 év közötti korosztályt látta volna vendégül Sajóbá-
bony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét és, hogy megköszönje a tudást, az átadott tapasz-
talatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az idősektől kapott és folyamatosan kap.  
A jelen vírusos helyzetben azonban a lakosok védelmében nem tudja vállalni a felelős városvezetés a 
rendezvény megtartását. 
Ettől függetlenül a korábbi években megszokott anyagi támogatást biztosítják, sőt az elmaradt rendez-
vény miatt, megemelik 1.000-Ft-tal, így összesen 5.000-Ft kerül kifizetésre a fent említett korosztálynak. 
A megszavazott támogatást az önkormányzati dolgozók fogják házhoz vinni.  
A kifizetés részleteiről, az ütemezésről a későbbiekben tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot! 

                       TISZTELT SZÜLŐK! 
                          BÖLCSŐDÉBE VÁRJUK A KICSIKET! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajóbábonyban várhatóan 2020. novemberében 
megnyitja kapuit 24 kisgyermek előtt, az újonnan épített, két csoportos bölcsőde.  

Amit biztosítunk: 
 térítési díjat nem kell fizetni (étkezésért, gondozásért), 
 nyugodt csendes környezet, 
 korszerű épület, 
 biztonságos, zárt udvar, 
 modern játékok, 
 parkoló biztosított, 
 buszmegálló a közelben, 
 óvoda működik a szomszédban, 
 jelenleg az óvodában bölcsődei mini csoport működik, a be-

szoktatás is megkezdhető a férőhelyek függvényében. 

Beiratkozás feltételei: 
 20 hetes kortól 3 éves korig, 
 sajóbábonyi lakos vagy a környező településen élő, 
 legalább egyik szülő dolgozik. 
Jelentkezésre folyamatosan lehetőség van! 
 

 

A jelentkezéseket a Sajóbábonyi Szivárvány Óvo-
da, Bölcsőde és Konyha Vezetője Juhász Judit 
várja a 46/549-034 telefonszámon, valamint a  
Sajóbábony, Erkel F. út 4. szám alatt az óvodá-
ban.  
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ÖNKORMÁNYZATI ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÓ 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata bérbeadásra hirdeti meg az Önkormányzat tulaj-
donát képező (Sajóbábony, 689/45/A/27 hrsz.)  Sajóbábony, Széchenyi út 20. szám 
alatt lévő 65 m2

-es üzlethelyiséget.  
A fizetendő bérleti díj mértéke:  havi 40.625.-Ft 
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalhoz 2020. október 26. 
napjáig. A pályázók licittárgyaláson vesznek részt. 
Helye és ideje: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

                      2020. október 28. (szerda) 14,00 óra 

Az ajánlat tartalmáról, az eljárás menetéről részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhető a 
46/549-030 telefonszámon. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - BURSA HUNGARICA 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
ummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alap-
ján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.  
 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév máso-

dik és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, 
 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.  
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5. 
Bővebb információ a www.sajobabony.hu weboldalon.  

                        RÁGCSÁLÓIRTÁS 

 

A Barcika Rovar Kft. rágcsálóirtást vállal településünkön. 
Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő ismé-
telt feltöltését, illetve újak kihelyezését minden lakos a saját költségén veheti igénybe a Barcika Rovar 
Kft-től. 

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok feltöltése: 1.000 Ft/doboz. 
Új rágcsálóirtó doboz, feltöltve: 3.000 Ft/doboz. 

A rágcsálóirtás iránti igényüket, a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal 06-46/549-030-as telefonszámán 
kérhetik. 
A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre, háziállatra veszélyes 
lehet. 
A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin. 

Felelős gázmester: Hudák Péter Tel.: 06-20/965-16-12 
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SZAKMAI TANULMÁNYÚT 

2020. szeptember hó 05. és 26. 
napján Sajóbábony Város Ön-
kormányzata jóvoltából a 18-35 
éves korosztályba tartozó helyi 
fiatalok közül 30-30 főnek adó-
dott lehetősége, hogy szakmai 
tanulmányúton vegyen részt 
Tokajban. 
Tokaj városa településünkhöz hasonlóan az EFOP-1.2.11-16 
azonosító számú, „Esély Otthon” elnevezésű pályázati konst-
rukcióban nyertes kedvezményezett. Ezen szervezetek számá-
ra fontos feladat a fiatalok helyben maradását támogató jó 
gyakorlatok folytatása és adaptálása.  
A fent leírtakat szem előtt tartva a kirándulók első állomása a 
helyi Bormúzeum volt, ahol Tokaj Város Önkormányzata ré-
széről dr. Németh Zsuzsanna, szakmai vezető részletes előadá-
sát hallgathatták meg a résztvevők a „TOKAJ NÁLUNK JÓ!” 
című pályázatról. Az előadásból megismerhettük, hogy Tokaj 
városa milyen eszközökkel próbálja népességmegtartó képes-
ségét növelni, hogyan ösztönzik a fiatalokat a helyi letelepe-
désre (4 db Esély Otthon lakás átadása, különböző anyagi tá-
mogatások pl.: jogosítvány megszerzésének támogatása, ön-
kéntes napok, stb.). Önkormányzatunk számára a program-
elem szakmai tapasztalatcserére is kiváló alkalom volt. A pro-
jektismertetőt kővetően a bormúzeum kiállításának megtekin-
tésére is lehetőség nyílt. 
A szervezők számos színes programmal kedveskedtek a fiata-
lok számára. 
Egy finom ebédet követően 1 órás sétahajózás következett a 
Bodrogon és a Tiszán. 
Mindezek után a csapat egy helyi pincészetben borkóstolón 
vehetett részt. A borászat tulajdonosának előadását hallgatva 
több fajta bor kóstolására nyílt lehetőség, melyek mellé külön-
böző sajtokat és pogácsát szolgáltak fel. A nap zárásaként 
megtekinthettük a borászat szőlő birtokát ahol sok érdekes 
információt hallhattunk a szüretelésről. 
A tanulmányutak európai uniós támogatásból valósulhattak 
meg. 
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      INGYENES 

    Lakossági    
Elektronikai Hulladék             

Gyűjtés 

2020. december 04. (péntek) napján 08-18 óráig 

2020. december 05. (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. 

 

Képcsöves televíziót nem lehet leadni! 
 

Szervezők:  Sajóbábony Város Önkormányzata 

             Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. – Karcag 

 

Bővebb információ: 46/549-030  
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LABDARÚGÁS 

A 2020-2021. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság. 
  

2020.08.02. Sajóbábony VSE – Gyöngyösi AK- Mátra Beton  3 - 0 

Patócs Richárd Mihály 15’ 
Titkó Barnabás Krisztián  20’ 
Varga Krisztián   76’ 
2020.08.09. Jászberény FC - Sajóbábony VSE      6 - 1 

Molnár Martin Tibor  55’ 
2020.08.12. Sajóbábony VSE – DVTK II.        0 - 0 

2020.08.16. DVSC II. - Sajóbábony VSE        5 - 0 

2020.08.23. Sajóbábony VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3 - 1 

Mezőssy Levente   65’ 
Sebők Balázs    70’ 
Borai Szabolcs  74’  
2020.08.26. Sajóbábony VSE – Eger SE         0 - 1  
2020.08.30. Kisvárda Master Good II. - Sajóbábony VSE   2 - 2 

Patócs Richárd Mihály   1’ 
Lakatos Róbert Attila   29’ 
2020.09.05. Sajóbábony VSE – Cegléd VSE       0 - 1 

2020.09.09. Tiszakécskei LC - Sajóbábony VSE      7 - 1  
Molnár Martin Tibor   54’ 
2020.09.13. Sajóbábony VSE – Balassagyarmati VSE    1 - 3 

Faggyas Milán     8’    
2020.09.27. Tiszafüredi VSE - Sajóbábony VSE      3 - 1  
Faggyas Milán   58’ 
2020.10.04. Sajóbábony VSE – SBTC              3 - 2 

Faggyas Milán   6’ 
Molnár Martin Tibor   70’ 
Hegedűs Martin Gábor      88’ 
 

 

     
MOL Magyar Kupa  
2020.09.19. Sajóbábony VSE – Eger SE         1 - 2  
Faggyas Milán   72’ 

 

                                                                                                                                              



 

15 

Az NB II. Kelet csoportjában ebben a szezonban (2020-2021), 11 csapat részvételével zajlik a bajnokság.  
2020. szeptember 05. - 1. forduló 

A 2020/2021-es bajnokság első mérkőzését a fővárosban játszotta a csapat, ahol sajnos vereséggel indí-
tották a szezont, a Fővárosi Vízművek SK ellenféllel szemben (5:3). 

2020. szeptember 12. - 2. forduló  
A Tiszakécske VSE ellen kezdték meg a hazai sorozatukat a bajnokságban a sajóbábonyiak. Az izgalmas 
mérkőzések során 57 fa különbséggel 5:3 arányban tekéseink nyerték a mérkőzést.   

2020. szeptember 20. - 3. forduló  
A nehezen megjátszható mezőtúri pályán játszottak a helyi csapat ellen. A meccs folyamán nagyon hul-
lámzó teljesítmények jöttek elő mindkét oldalon. Végül a szerencsésebb hazai csapat győzött és így 5:3 
arányban kaptak ki tekéseink.  

2020. szeptember 26. - 4. forduló  
A negyedik fordulóban tekéseink a pont nélküli Debrecen csapatához látogattak, akik nagyon szerették 
volna rossz szériájukat megszakítani. A hatsávos pályán az első soruk játékosai nagyon jól küzdöttek, 
mind a három csapatpontot megszerezték. Az utolsó sorban két csapatpontot szereztek és a mérkőzést 7:1 
arányban nyerték.  

TEKE 

BOROSTYÁN MIHÁLY EMLÉKTORNA 

Városunk egyik szép hagyományának tett eleget 2020. szeptemberében, amikor 
újra, immár 4. alkalommal megrendezte a Borostyán Mihály Emléktornát, a legen-
dás helyi kötődésű csatárról elnevezett sportközpontban. A torna közös szervezői 
ebben az évben Sajóbábony Város Önkormányzata és a Sok KIS Kéz Közhasznú 
Egyesület volt. A rendezvényt Gulyásné Pásztor Mónika a Sok KIS Kéz Közhasz-
nú Egyesület titkára nyitotta meg, ezt Czél István az emléktorna egyik hivatalos 
játékvezetőjének köszöntője és a játékszabály ismertetése követte. Ezután került 
sor a Borostyán Mihály emléktábla koszorúzására, dr. Szilva István Sajóbábony 
polgármestere és Kiss László közreműködésével.  
A focitornára 8 csapat jelentkezett, akik két csoportra lettek osztva és így zajlottak az elődöntők. A dön-
tőben a 3.- 4. helyért a Csütörtöki bayfoci és a Vitézek, az 
1.-2. helyért a Banditák és a Bogármester csapatok mér-
kőztek. Az összecsapások után, Szász Kitti és Kvárta Má-
tyás fergeteges freestyle foci bemutatóját tekinthették meg 
az érdeklődők.  
A IV. Borostyán Mihály Emléktornán a következő 
eredmények születtek: 
1. hely: Banditák csapata  
2. hely: Bogármester csapata  
3. hely: Vitézek csapata  
Eredményhirdetés után a csapatoknak finom ebéddel kedveskedtek a szervezők. 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 

Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
Felelős szerkesztő: dr. Jelcs Zita 

Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 
Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet önkormányzatunk kézbesít 
ki részükre. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2020. október 22-ig a Sajóbábonyi Polgár-
mesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett beadvány gyűjtő urnában.  
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  
Bódi János, Mirki Istvánné, Bodnár Józsefné  


