
 

 V. évfolyam 8. szám - 2019. november 

ARANYOSI-DOMBÓVÁRI  

HUMOREST 

Telt ház előtt zajlott 2019. november 15-én a Sajóbábo-

nyi Vegyipari Park Kultúrtermében Aranyosi Péter és 

Dombóvári István nagyszerű, közös estje „Ketten az 

úton” címmel. 

A két tapasztalt nevettető az est folyamán lehetőséget 

biztosított, két feltörekvő humoristának.  

Az  előadást Fülöp Viktor nyitotta, aki jeleskedett a 

nézők ráhangolásában. Az első fellépő jellemzően taná-

ri múltjából merített tréfás anekdotákat. Majd őt követte 

Elek Péter, aki az első randevúról, lányokról és babavá-

rásról tréfálkozott. 

A közönség megfelelő ráhangolódás után hall-

hatta Aranyosi és Dombi élménybeszámolóit, 

melyek hallatán szem nem maradt szárazon. 

Ez a két dudás mindig megfér egy csárdában, 

sőt még a nézőket is bevonja a kalandok-

ba. Közös estjükön állandó témáik is előtérbe 

kerültek. 
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ÉLETMÓD KLUB  

Érdekes programokkal várta ősszel is az érdeklődőket az Életmód Egyesület. 

 

Szeptemberben kerekasztal beszélgetést szerveztünk a következő címmel:  

Devianciák, mentális betegségek, szenvedélybetegségek - a környezet és a család szerepe. 

 

Akik beszélgettek:  

Gazdigné Szabó Beáta védőnő 

Dr. Kerekes Ferenc háziorvos 

Pásztor Erika családsegítői munkatárs 

Kónya Ákos református kórházlelkész 

 

 

 

 

 

Októberben Csitári Nikolett dietetikus volt a meghívott ven-

dégünk, aki a csontritkulás témáját járta körbe. 

Előadónk részletesen beszélt arról, hogyan előzhető meg ez a 

népbetegség a megfelelő táplálkozással a csecsemőkortól 

egészen az időskorig. 

Érthető, gyakorlatias előadás volt, ahol nagyon sok 

kérdésünkre választ kaptunk. 

 

 

 

Novemberben Tiszaújvárosba kirándultunk. A napot 

jó hangulatban töltöttük, teljes volt a kikapcso-

lódásunk. 

 

 

 

 

 

 

Programjainkra továbbra is várunk minden érdeklődőt! 

 

Ui: Változás a gyógytorna időpontjában: szerdánként 16.00 és 16.45 várjuk a klubtagokat. 

 

                                                                Az Életmód klub vezetősége  
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MAGYAR FALU PROGRAM 

A program keretében kiírt felhívásokra azok a települések is nyújthattak be pályázatot, ahol az állandó 

lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, így városunk számára is lehetőség adódott további fejlesztések meg-

valósításához szükséges támogatás igénylésére. 

Településünk 6 db felhívásra nyújtott be pályázatot – Polgármesteri Hivatal felújítása; Óvoda udvar; Esz-

közfejlesztés, belterületi közutak karbantartása; Járda építésének, felújításának anyagi támogatása, Ön-

kormányzati tulajdonú utak felújítása, Szolgálati lakás -, amelyekből már 5 db elbírálásra került. 

Polgármesteri Hivatal felújítása: 

Jelen intézményünk villamos hálózata rendkívül rossz állapotban van, gyakoriak a meg-

hibásodások. Az elnyert közel 5.300.000 Ft-ból, a régi alumínium vezetékek cseréje fog 

megvalósulni, amely nagymértékben hozzájárul a gördülé-

kenyebb ügyintézés elősegítéséhez. 

Óvoda udvar: 

A lakótelepen található óvoda udvarán elhelyezkedő játé-

kok rossz állapotban vannak, hiányosak. Több veszélyes 

állapotban lévő játékot is el kellett távolítani. A gyerme-

kek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése érde-

kében elnyert közel 5.000.000 Ft-ból új játszótéri eszkö-

zök kerülnek beszerzésre. 

 

 

Járda építésének, felújításának anyagi támogatása: 

Városunk közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére elnyert 3.000.000 Ft 

anyag támogatásból az „Erkel úti dohánybolt” -tól az Erzsébet királyné út 

felső szakaszához vezető, meglévő gyalogjárda felújítására kerül sor. A kivi-

telezés költségeit önkormányzatunk önerőből fogja biztosítani. 

 

 

 

 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása: 

Településképünk építését elősegítő, közel 30.000.000 Ft 

összértékben nyert felújítási munkára fordítható forrásnak 

köszönhetően, megújul az Erkel Ferenc út burkolata az 

408. sz. COOP MINI „kis bolt” élelmiszer üzlettől egé-

szen a lakótelepen található parkig. 
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FOCIBAJNOKSÁG 

A Sok KIS Kéz Közhasznú Egyesület fontosnak 

tartja azt, hogy az emberek mindennapjaiban a 

sport valamilyen formában jelen legyen. Éppen 

ezért került sor egy sporteseményre Sajóbábony-

ban, amelyre a foci szerelmeseit próbáltuk invitál-

ni. 2019. október 27-én került megrendezésre a 

Sok KIS Kéz Egyesületünk által szervezett 1. Fo-

cibajnokság, amelyet a sajóbábonyi focipályán 

szerveztünk meg.  

A megmérettetésre 8 felnőtt férfi csapat jelentke-

zett: a Bogármester csapata, a Vitézek csapata, a 

Küzdők csapata, Banditák csapata, Asztalon Villa 

csapata, Egyperegy FC csapata, „Deákosok” csa-

pata és a Race Again csapata. A játékvezetők Se-

bők Zsigmond és Lippai Attila voltak. 

A reggeli ködben, 9 órakor sorakoztak fel a csapa-

tok, majd a játékvezetők ismertetője után máris 

kezdődhettek a mérkőzések. 

A 8 csapat 2 csoportban kezdte el a csoportmérkő-

zéseket, majd a 4-4 csapatból 2-2 csapat jutott to-

vább az elődöntőbe, majd 2 csapat a döntőbe. 

A focibajnokság 1. helyezett csapata a Bogármes-

ter csapata lett. 

2. helyen végzett a Vitézek csapata, és a 3. helyen 

az Egyperegy FC. 

Gratulálunk minden csapatnak! 

A szurkolókat és a csapatokat meleg teával és finom házi zsíros kenyérrel, hot-doggal vendégeltük meg a 

délelőtt folyamán. 

Összességében egy nagyon jó hangulatú, izgalmakkal teli napot zárhattunk, és bízunk benne, hogy min-

denki nagyon jól érezte magát, és legközelebb is részt vesz rendezvényünkön. Szeretnénk a tavaszi sze-

zonban is szervezni egy hasonló hangulatú focibajnokságot, amelyre reményeink szerint még több csapat 

fog jelentkezni.                         Gulyásné  Pásztor Mónika 
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 Meghívó 

 

                              Mikulás ünnepségre 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Mikulás ünnepséget rendez, 

melyre szeretettel várja a Sajóbábonyban élő (sajóbábonyi lakóhely-

lyel rendelkező) 2 és 12 éves (2007. január 01. és 2017. december 

31. között született) gyermekeket.  

 

 

 

A rendezvény időpontja: 

2019. december 6. (szerda) 16 óra 

 

Helyszín: 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola (Sajóbábony, Iskola tér 1.) 
(tornaterem) 

 

 

 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, a nem Sajóbábonyba járó óvodás vagy iskoláskorú gyermekeket 

családonként 1 fő kísérheti a rendezvényre! 

Amennyiben a gyermek a rendezvényen nem tud részt venni, úgy a Mikulás csomagja 2019. december 

20-ig vehető át, nyitvatartási időben a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban (Sajóbábony, 

Bocskai út 2. 1 emelet.). 

 

A program előreláthatólag 17 óra 30 percig tart. 

 

 

 

Dr. Szilva István sk. 

polgármester 
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MOSODA LÉTREHOZÁSA A SAJÓBÁBONYI IPARI PARKBAN  

  
Aláírásra került a kivitelezői szerződés, 

így minden akadály elhárult, hogy meg-

kezdődhessen a beruházás.  

A projekt az önkormányzat tulajdonában 

lévő, használaton kívüli ingatlan, 78 mil-

lió forintból történő felújításával valósul 

meg. A beruházás tartalmazza a szüksé-

ges gépek beszerzését is.  

A  fejlesztésnek köszönhetően számos új 

munkahelyet hoz létre az önkormányzat, 

valamint plusz szolgáltatást tud nyújtani a 

vállalkozásoknak, intézményeknek és 

más önkormányzatoknak egyaránt.  

KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGYHÁZI ÁLDÁSA  

Már hagyománnyá vált, hogy az újonnan megalakult képviselő testület a Sajóbábonyban működő egyhá-

zak áldását kéri jövőbeni tevékenységére. 

A településünkön szolgálatot teljesítő egyházak képviselői 2019. november 10-én áldásban részesítették 

a megjelent képviselőket, római katolikus és református szertartás keretében egyaránt. 

PÁLYÁZTUNK, NYERTÜNK 

Az Önkormányzat az idén is pályázott a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáson és nyert, közel 1 

millió forintot. Az adott összeget az Önkormányzat a Déryné Szabadidőközpont  infrastruktúrájának fej-

lesztésére fordítja a vállalt önrész kiegészítésével, a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak 

megfelelően.  

Terveink szerint a Szabadidőközponthoz tartozó két helység a Tükrös terem és a Sportközpont VIP teré-

nek klimatizálása történik majd meg, annak érdekében, hogy az intézménybe érkező látogatóinkat még 

komfortosabb körülmények között tudjuk fogadni a rendezvényeinken.  
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TEKE 

2019. október 27. - 8. forduló 

A bábonyi tekések Nádújfalun a helyi  KSE csapatával mérkőztek az adott fordulóban. Nagy koncentrá-

cióval és keményen küzdöttek, így a szoros csatákban is legtöbbször a mieink kerekedtek az ellenfél fölé 

és 7:1 arányban 117 fa különbséggel nyerték meg a mérkőzést. A nap legjobbja Kavalecz Tibor volt 535 

fával.  

 

2019. november 3. - 9. forduló 

A Fővárosi Vízművek SK csapatát fogadták tekéseink hazai mérkőzésükön. A nagyszerű egyéni teljesít-

mények nagyarányú győzelemhez segítették csapatunkat. A mérkőzésen izgalmas párharcok alakultak ki, 

amelyeket többségében a nagyszerű küzdeni akarásuknak köszönhetően 7:1 arányú győzelemre vezették 

a bábonyiakat. 

 

2019. november 09. - 10. forduló  

A Somosi TK vendégeként vitézkedtek a soron következő bajnoki fordulóban a bábonyi tekések.  

A csapatunk 6:2 arányban bizonyult jobbnak, így továbbra is ott vannak a bajnokságot vezető Tiszakécs-

ke sarkában.  

2019. november 17. - 11. forduló  

Az őszi fordulók utolsó mérkőzésén a Bábonyiak hazai pályán játszottak a Rákoshegy csapata ellen. Az 

összes csapatpontot megszerezve 8:0 arányban diadalmaskodtak. A jó egyéni teljesítmények után új csa-

pat pályacsúcs született, amely 3303 fa. Az őszt a tabella második helyén zár ták.  

Remélik, hogy egy szintet még tudnak előre lépni a szünet után tavasszal. Hajrá BÁBONY!  

 

2019. november 02. 

SAJÓBÁBONY - BÁNHORVÁTI (KBSC )     2-0 

Turcsik Tamás Zsolt 67’  

Mezőssy Levente 90’   

2019. november 09. 

ZSÓRY FC II. - SAJÓBÁBONY                     0–1 

Mezőssy Levente 79’   

2019. november 16. 

SAJÓBÁBONY– BŐCS KSC                          3-1 

Balogh Dénes 53’ 

Mezőssy Levente 78’ 

Turcsik Tamás Zsolt 88’ 

 

 

 

LABDARÚGÁS 

MEGYEI I. FELNŐTT 
III. ULTI VERSENY  

2019. október 25-én a helyi 

Nyugdíjas Klubunk ulti 

versenyt szervezett, immár 

3. alkalommal. 

A 20 nevező részvételével, 

a Borostyán Mihály Sport-

központban lezajlott jó 

hangulatú rendezvényen,  

a következő eredmények születtek:  

I. helyezett - Márton Károly 

II. helyezett - Hornyák Zoltán 

III. helyezett - Kincses Zoltán 

IV. helyezett - Kincses Ilona 

 

Gratulálunk Nekik!  

                                                         Halász András  
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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 

2019.12.11-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Üveges Dalma, Kánya Károly, Végh Andrea. 

Gratulálunk! 


