
 

 V. évfolyam 7.szám - 2019. október 

20 ÉVES A REZEDA NÉPDALKÖR  

2019. október 4-én méltó módon ünnepelte a 20 éves Rezeda népdalkört Sajóbábony Város Önkormány-

zata a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító számú, „Humán kapacitások fejlesztése Sajóbábonyban 

és a Pitypalatty-völgyben” elnevezésű projektje keretében megszervezett Népdalkör találkozón.  

Dr. Szilva István Sajóbábony Város polgármesterének köszöntője után a házigazda Rezeda Népdalkör 

lépett először színpadra, Kiss József tardi gyűjtésű PÁCAFŰZÉS című dramatikus játékával. Az ünne-

pelt hazai dalkört a későbbiekben is többször láthattuk a színpadon. A találkozón felléptek még Mező-

csát, Boldva, Sajószentpéter, Sajókeresztúr és Tardona dalkörei, együttesei és Kincses Zoltán nótaéne-

kes. 

A programot színesítették még a sajószentpéteri Tücsökmadár Néptáncegyüttes táncosai és Kovács Kris-

tóf, aki Decsi Verbunkot táncolt.  

A jó hangulatról Bíró István és zenekara gondoskodott. 
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IDŐSEK NAPJA  

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdő-

dött.” (Sütő András)  

2019. szeptember 27-én a város 70 és 80 év közötti lakosaié („nagy korcsoportosok”) volt a főszerep. 

Ebben az évben Őket látta vendégül Sajóbábony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét és, 

hogy megköszönje a tudást, az átadott tapasztalatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az idősektől kapott. 

Dr. Szilva István ünnepi köszöntőjét követően, színvonalas műsorral kedveskedtek városunk „idős” lakó-

inak: Rezeda Népdalkör, Nagy Tamara, a zenét pedig Kis-Varga Zsolt szolgáltatta. A rendezvény vendé-

gei egy meglepetés nyereményjátékon is részt vettek, ahol a szerencsések értékes nyereményekkel gaz-

dagodtak. 

JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT  

2019. szeptember 21-én 

a kora reggeli gyülekező 

után, a program résztve-

vői egy-egy „Járjuk 

Körbe Sajóbábonyt” 

pólót kaptak ajándékba. 

Az útvonal ismertetése 

után Sztupák Péter ve-

zetésével indult a már 

hagyományosnak tekint-

hető túra a Városháza 

elől. A kiránduló csapa-

tot a polgárőrség autóval kísérte.  

A túrázók a séta során érintették többek között a lakótelep és a falu egyes részeit, az Ördögvölgyet, 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.  

 



 

3 

BOROSTYÁN MIHÁLY EMLÉKTORNA 

2019. október 04-én újra eljött a nap, amikor Borostyán Mihály 

emlékének tisztelegve ellátogatott Sajóbábonyba a Vasas együtte-

se, hogy barátságos mérkőzést játsszon a Sajóbábony VSE csapatá-

val. A mérkőzés szünetében Tóth Emese freestyle bemutatóját te-

kinthették meg az érdeklődők, a meccs végeredménye 11-0 lett a 

vendégek javára. Az emléktorna az EFOP-1.5.2-16-2017-00041 

azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábony-

ban és a Pitypalatty-völgyben” elnevezésű 

projekt részeként került megszervezésre.  

 

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA 

65 ÉVES AZ ISKOLA 

Jeles jubileumot ünnepelt Sajóbábony 2019.09.28-án 65 éves lett a Deák 

Ferenc Általános Iskola.  

Kerek évfordulók kapcsán az ember kicsit visszatekint életének jelentős ál-

lomásaira, előveszi emlékeit, a fotókat, és felidézi a múltat. Nem történt ez 

máshogy Sajóbábonyban sem a 65. évforduló tiszteletére rendezett ünnepi 

eseményen, ahol dr. Szilva István polgármester Úr köszöntője utána az isko-

la régi és jelenlegi tanárai, diákjai idézték fel kedves emlékeiket. Megfelelő 

alkalom volt ez a rendezvény arra is, hogy a Sajóbábonyból elszármazotta-

kat immár második alkalommal lássa vendégül városunk önkormányzata.  

A finom vacsora előtt az általános iskola diákjainak táncbemutatóját és a 

sztárvendég Jancsó Dóra dalait élvezhették a jelenlévők. Végezetül a talál-

kozó nagyszerű hangulatáról a DJ gondoskodott.  

A rendezvény az EFOP-1.2.11-16-2017-00030 azonosító számú, „Esély Ott-

hon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességének javítására” című projektje keretében való-

sult meg.  
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KERTBARÁTKÖR HÍREI 

A Tájháznál (július 5-én) a nyári napközis táborban 

résztvevő gyermekeknek gyümölcs bemutatót tartottunk, 

kóstoltatással egybekötve. A táborozóknak a Tájház 

kertjében megmutattuk a fák tányérozását, melyet gya-

korolhattak is. 

Kertlátogatást szerveztünk a Godos dűlőben augusztus 3-

án. Szép időben megnézhettük és megismerhettük: ifj. 

Zelenák Ferenc, Lengyel János, Kelemen Lajos, Kis 

László és Héczei Imre kertjeit. 

A városnapi ráhangolón megnyitott kiállításon 

(augusztus 29-én) 18 kerttulajdonos terméseit és termékit 

lehetett megtekinteni és megkóstolni.  

A városnapi ünnepségen a Kertbarátkör kitüntetésben 

részesült. 

Szeptember 12-én a bogácsi strandfürdőbe kirándultunk. 

A program folytatásaként délután Kócián Zoltán pincéjét 

látogattuk meg Cserépfaluban. 

Október 21-i összejövetelünk alkalmával Farkas István 

gönci kertészmérnök előadását hallgathattuk a kajsziba-

rack termelésével kapcsolatosan, ahol hasznos gyakorlati 

ismeretkel gazdagodtunk.             

  

MEGEMLÉKEZÉS - SZABADSÁG KONCERT 

A magyar történelem egyik jelentős eseményére, az 1956-os 

forradalom és szabadságharcra emlékeztünk 2019. október 18-

án Sajóbábonyban. Az 1956-os Emlékparkban megemlékező 

koszorúzást, a Borostyán Mihály Sportközpontban Szécsi Vik-

tória és az Ismerős Arcok zenekar Szabadság koncertje követte.       

A zenei programok a „Szabadságkoncert Sajóbábonyban” elne-

vezésű pályázat keretében valósultak meg. A rendezvényt tűzi-

játék zárta. 

Molnár Zoltán 
      elnök 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

VÍZVEZETÉK KORSZERŰSÍTÉS  

Az elmúlt években a település számos pontján újította fel az el-

öregedett vízvezeték hálózatot az ÉRV.  (Vörösmarty út, Rákóczi 

út, sportpályától a Kossuth út feléig, a víztározótól az óvodáig) 

Az említett beruházás az Iskola tér utcájában zajlott, ahol a leg-

több önkormányzati intézmény található. A vízvezeték hálózat 

korszerűsítése a következő években is folytatódik, elsősorban a 

legrosszabb állapotú szakaszokon (Ady E. út, Arany János út, 

Kossuth út hiányzó része). 

Az önkormányzat szintén hozzájárult a vízvezeték kor-

szerűsítéshez, hiszen az elmúlt 5 év alatt, saját forrásból - egy ki-

vételével - minden intézménynél kicserélte az elöregedett 

vízvezeték csöveket. 

A beruházásoknak köszönhetően jelentősen javul a vízhálózat 

rendszer élettartama és csökken a meghibásodások, csőtörések 

száma. 

BÖLCSŐDE ALAPKŐLETÉTEL 

Jeles nap volt 2019. október 02. Sajóbábony város-

ának, mert Hubay György országgyűlési képviselő, 

Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés társa-

dalmi megbízatású alelnöke, dr. Szilva István Sajó-

bábony város polgármestere, valamint a kivitelező 

Bau-Alex Kft. képviselőjeként Pászti Sándor     

ügyvezető igazgató elhelyezte az új bölcsőde alap-

kövét.  elhelyezte az új bölcsőde épület alapkövét. 

A beruházás közel 200 millió forintból valósulhat 

meg a Terület - és Településfejlesztési Operatív 

Program keretén belül nyert támogatási összegből, 

illetve önkormányzati hozzájárulásból.            

Ilyen és ehhez hasonló közintézmény építési projekt a 80-as évektől nem indult a városban, így nagy lé-

pés ez a település életében. 



 

8 

ÓFALUSI ÓVODA FELÚJÍTÁSA 

Újabb fázisához érkezett az óvoda felújítása és tovább folytatódnak a munkálatok. Belügyminisztériumi 

pályázat jóváhagyásából 30 millió forintból újult meg az ófalusi óvoda.  

A pályázat 50 %-os támogatási intenzitású volt, melyhez Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-

testülete további 50 %-os önerőt biztosított.  

A munkálatok során új tetőszerkezet, betonkoszorú, tetőszigetelés készült el, az épület villamos hálózata 

teljes körűen megújult, mozgáskorlátozott mosdó helyiség, parkoló és rámpa került megépítésre. A fej-

lesztésnek köszönhetően a korábban szolgálati lakásként szolgáló valamint a polgárőrségek használatá-

ban lévő helyiségek is teljes felújításon estek át. A jövőben új funkcióként logopédiai foglalkozásoknak, 

dolgozói öltözőnek valamint tornaszobának biztosítanak helyet. 

 

 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE  

 

Kelemen Gyulánét (szül.: Kocsis Máriát) - vagy ahogy mindenki is-

meri őt - Máli nénit 1924, október 24-én segítette a világra Sajóbá-

bonyban a bába.          

2014-ben 90 éves korában már köszöntötte őt dr. Szilva István pol-

gármester, és Jelcs Sándor képviselő.  

Most október 24-én szintén meglátogatták sajóbábonyi otthonában, 

hogy 95 évesen is üdvözöljék településünk lakói és Sajóbábony Vá-

ros Önkormányzata nevében. 

A megbecsülés - az idősek iránti hála és tisztelet jeléül - egy csokor 

virág és az önkormányzat szerény ajándékának kíséretében - Orbán 

Viktor miniszterelnök aláírásával hitelesített emléklapot kapott az 

ünnepelt.  

 

További jó egészségben eltöltött éveket kívánunk!  
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TÁJÉKOZATÓ A HELYI VÁLASZTÁSRÓL 

2019. október 13. napján a helyi önkormányzat képviselők és polgármesterek általános választására, vala-

mit a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására került sor, mely településünkön zök-

kenőmentesen, rendkívüli esemény nélkül lezajlott, így a választás eredménye 2019. október 16-án 16 

órakor jogerőre emelkedett.   

A szavazásra Sajóbábonyban 2140 fő volt jogosult. A szavazókörök összesítése alapján a szavazásra jo-

gosult választópolgárok közül 936-an éltek választójogukkal, ez a választásra jogosultak 43,74 %.  

Az összesítés alapján a polgármesterre 842 érvényes szavazatot tartalmazó szavazólapot helyeztek el a 

választópolgárok az urnában, és ezzel Dr. Szilva István a FIDESZ-KDNP jelöltje – az elkövetkező öt 

évre – Sajóbábony város polgármestere. 

 

Az önkormányzati képviselőkre leadott szavazatok szám az alábbiak szerint alakult: 

 

A szavazatok összesítése alapján Sajóbábony város képviselő-testületének tagjai: 

 Hubai Krisztián Független jelölt     560 szavazattal 

 Rontó András Független jelölt      487 szavazattal 

 Nagy Róbert Független jelölt      389 szavazattal 

 Rádulyné Salamon Emőke Független jelölt 381 szavazattal 

 Jelcs Sándor Független jelölt      359 szavazattal 

 Márton Ferenc Független jelölt     358 szavazattal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Települési roma nemzetiségi önkormányzati választásra is sor került október 13. napján.  54 fő választó-

polgár kérte a roma nemzetiségit névjegyzékbe történő felvételét, akik közül a szavazáson 24 fő vett 

részt, ez a választópolgárok 44,44 %-a.  

A Helyi Választási Bizottsághoz beérkezett, lezárt borítékok száma 24 db volt, amiből 5 szavazólap volt 

érvénytelen. 

A névjegyzékben lévő  
választópolgárok száma 

Szavazóként meg-
jelentek száma 

összesen 

Érvényes szava-
zólapok  száma 

Érvénytelen sza-
vazólapok  száma 

2140 936 926 10 
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A 19 db érvényes szavazólap feldolgozása után, települési 

roma nemzetiségi képviselő:  

  

     Balogh Tibor RPM jelölt       14 szavazattal 

 Lakatos Béla (1970) RPM jelölt     9 szavazattal 

 Lakatos Sándor LUNGO DROM jelölt  6 szavazattal 

 

 

 

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok ! 

Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság minden tagjának, a 

jegyzőkönyvvezetőknek, és minden Helyi Választási Iroda tagnak, akik a szavazás lebonyolításában részt 

vettek és felelősségteljesen végezték a rájuk bízott feladatot. Esküjüknek megfelelően látták el tisztségüket, 

betartva a választási törvényben foglaltakat. Az ő pontos és precíz munkájuknak, valamint a késő éjszakáig 

tartó türelmüknek köszönhetően zavartalanul zajlott le a választás Sajóbábonyban és mielőbb megismerhet-

tük az eredményeket.   

Király Gáborné 

jegyző 

TÁJÉKOZTATÁS – TŰZIFA PÁLYÁZAT 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vá-

sárláshoz pályázatot nyújtott be. A pályázaton a szociálisan rászorulók részére  

305 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség. 

 

Szociális célú tűzifa iránti kérelmet nyújthat be az a sajóbábonyi lakos, ahol: 

- a közös háztartásban élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 142.500.-Ft-ot, 

- egyedül élő esetében jövedelme nem haladja meg a 156.750.-Ft-ot 

és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

 

A tűzifa támogatás iránti kérelmek beadási határideje: 2019. november 20. (Szerda) 

A határidő elmulasztása jogvesztő! 

 

 

A kérelmet az átmeneti segély iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványon lehet be-

nyújtani, mely átvehető a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a www.sajobabony.hu honlapról. 

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat! 

A tűzifa kiosztására várhatóan 2020. január-február hónapban kerül sor. 

(A tűzifa kérelmek elbírálását meghatározó rendelet megtekinthető a www.sajobabony.hu honlapon.) 

Sajóbábony, 2019. október 15. 

Király Gáborné s.k. 

Jegyző 

https://www.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=0E70D83637E2C4EA
https://www.valasztas.hu/jelolo-szervezet-adatlap_nemz2019?p_p_id=onknemzszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onknemzszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_o
https://www.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=EA0D2C4EAC5A39F7
https://www.valasztas.hu/jelolo-szervezet-adatlap_nemz2019?p_p_id=onknemzszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onknemzszervezetadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_o
http://www.sajobabony.hu
http://www.sajobabony.hu


 

11 

TEKE 

2019. szeptember 22. 4. forduló 

A negyedik fordulóban a Mezőtúr AFC csapatát fogadták tekéseink.  A mezőny legjobbja Búzás László, 

aki 594 fát ütött az első sorban és 83 fás különbséggel nyert. Ez a nagyszerű eredmény lökést adott és 

nagyarányú győzelmet aratott a csapat 8:0 arányban.  

2019. szeptember 29. 5. forduló 

A sajóbábonyiak a  szünet előtti fordulóban szerettek volna ponttal vagy pontokkal távozni a Tiszakécske 

VSE otthonából.  A mérkőzés folyamán nagyon szoros csatákat vívtunk az egyes párokban, de szinte 

mindig a hazaiak örülhettek a csapatpontoknak. Az utolsó sor előtt is volt még esélyünk a fordításra, de a 

hibapont ezúttal is a mi oldalunkon volt. Így nem sikerülhetett a győzelem.  

2019. október 12. 6. forduló 

A bátonyterenyei kiruccanás nem várt vereséggel zárult. A hazai csapat szép teljesítménnyel nyerte meg 
a mérkőzést.  

2019. október 20. 7. forduló  

A Tüker MSC elleni hazai mérkőzésen nem a legjobb formáját  hozta a csapat, de így is sikerült a mérkő-
zést 5:3 arányban megnyerni.   

 

 

LABDARÚGÁS 

                      Megyei Felnőtt 

 

2019. 09. 28.  

Sajóbábony VSE – Mezőkeresztes VSE      3–0  

Titkó Barnabás Krisztián   48' 82’ 

Turcsik Tamás Zsolt   53'  

2019. 10. 05.  

MVSC - Miskolc - Sajóbábony VSE           1–4  

Madarász János     31'  

Balogh Dénes     72' 

Titkó Barnabás Krisztián 76' 

Molnár Martin Tibor  87' 

 

2019. 10. 12.  

Encs VSC – Sajóbábony VSE                     0–3 

Sebők Balázs    69' 

Madarász János   88' 

Németh Dénes   93' 

 

 

2019. 10. 19. 

Sajóbábony VSE – Gesztely FCE       4-2 

Mezőssy Levente       29’ 

Lakatos Róbert Attila 52’ 

Molnár Martin Tibor  55’ 

Varga Zoltán              82’ 

 

2019.10.26. 

Mád FC - Sajóbábony VSE               1-3 

Titkó Barnabás Krisztián 48’ 

Balogh Dénes        54’ 

Molnár Martin Tibor    92’ 
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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 

2019.11.11-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Kunfalvi Rebeka, Rákosi Lászlóné, Takács Jácint. 

Gratulálunk! 


