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HORGÁSZVERSENY
2018. június 8-án szombaton a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár horgászversenyt szervezett
a nyékládházi Koi tavon. A rendezvény 2012-től rendszeres programja a Szabadidőközpontnak. Szombat
kora reggel 18 sajóbábonyi horgász vállalkozott arra, hogy összeméri tudását. A 14.00 óráig tartó megmérettetésen végül Miskolczi László nyert, 2. helyen Varga Zsigmond végzett, és a képzeletbeli dobogó
3. helyére Nagy Attila léphetett fel. A nap jó időben, kellemes környezetben, jó társaságban zajlott. A
program végeztével a szervezők finom ebéddel kedveskedtek a versenyzőknek. A horgászversenyen
Orbán Zsolt igazgató adta át a nyereményeket.

KIRÁNDULÁS HAJDÚSZOBOSZLÓRA
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2018. július 21-én kirándulást szervezett Hajdúszoboszlóra. A 30 hektáros gyönyörűen parkosított területen 13 medence közül minden korosztály kedvére
választhatott (élménymedencék, úszó-, hullám-, pezsgő- és gyermek). A strand igazi slágere a pálmafákkal és homokos parttal övezett mediterrán tengerpart volt.
A létesítményen belül található sportcentrum, ahol strandröplabda-, strandfoci-, streetball-, lábtenisz- és
teniszpályákat is kipróbálhatták a Sajóbábonyiak. A programon kicsik és nagyok egyaránt jól érezték
magukat.

KIRÁNDULÁS POROSZLÓRA
2018. június 09-én a sajóbábonyi Deák Ferenc Általános
iskola tanulói kiránduláson vettek részt a poroszlói Tiszatavi
Ökocentrumban
a
EFOP-3.9.2-16-201700054 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében” című projekt jóvoltából. Az
Ökocentrum vendégfogadó és oktató központ. A kiránduló iskolások itt egy helyen tekinthették meg a Tisza-tó és
a Tisza-völgy természeti kincseit. Az Ökocentrum falai
közt beléphettek a tó különleges világába és testközelből
ismerhették meg a hazánkban őshonos élőlényeket, halakat, kétéltűeket miközben olyan élményben lehetett részük, mintha a tó mélyén sétálnának. Az 50 férőhelyes, 3D-s moziban olyan ismeretterjesztő
filmet nézhettek meg a gyerekek, ahol úgy érezhették, részesei a vetítővásznon történő eseményeknek. Diákok és az őket kísérő pedagógusok is jól érezték magukat ezen a kora nyári kiránduláson.
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VIRÁGOS BÁBONYÉRT FÓRUM
A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító számú „Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban
és a Pitypalatty – völgyben” pályázat keretében lakossági fórumot hívott össze az Önkormányzat és a
Virágos Bábonyért Egyesület. A rendezvényen az érdeklődők beszámolókat hallhattak dr. Szilva Istvántól Sajóbábony város polgármesterétől és Rádulyné Salamon Emőkétől az egyesület vezetőjétől, az elmúlt időszakban elvégzett munkáról, a jövőbeni tervekről. A fórum megfogalmazott célja, hogy a lakosság köréből minél több ember csatlakozzon lakókörnyezetünk szépítéséhez.

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Idén júniusban egy háromnapos kirándulást szerveztünk a Lakvölgyi-tó partjára, Bélapátfalvára. A festői
környezet, a jó társaság, a sok program és a jó hangulat tette felejthetetlenné az együtt töltött időt. Túráztunk a Bél-kőhöz, sétáltunk a környéken, sütöttünk szalonnát, fürödtünk az egri strandon és késő estig
tollasoztuk, labdáztunk, fiatalok-idősek egyaránt. Szombat este, fáklyás felvonulás keretében látogattuk
meg a román stílusú ciszterci apátságot, ahol mécsesek fénye mellett szólalt meg egy rövid koncert erejéig az ország legrégebbi működő orgonája.
Jó volt együtt lenni.
Az Életmód klub vezetősége
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
KÁRPÁTALJAI TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés
által Mezőkövesden szervezett Megye napon
megállapodás született a kárpátaljai Homok falu
(képviselte : Vachila Tatyana polgármester
asszony) és Sajóbábony városa között.
Mindkét település nagy reményeket fűz az új
kapcsolat elmélyítéséhez, szorosabbá tételéhez.
Kincseshomok vagy Homok (ukránul Холмок
(Holmok/Kholmok)) falu Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban található. Közigazgatásilag hozzá tartozik Ketergény, Koncháza és Minaj települések is. Ungvártól 7 km-re
délre fekszik. A lakosság összlétszáma
megközelítőleg 8000 fő, amelynek 60 %-a
magyar nemzetiségű.
Köszönet a testvértelepülési kapcsolat kialakításában nyújtott segítségért Török Dezső úrnak,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
közgyűlés elnökének.
Sajóbábony második határontúli testvértelepülése így, a felvidéki Rejdova (Sajóréde)
után a kárpátaljai Homok települése lett.

PEDAGÓGUSNAP
Június első vasárnapja – Pedagógusnap, ezen a napon a társadalom elismeri a tanítók, nevelők, tanárok munkáját. Nem történik ez másként Sajóbábonyban sem. A város önkormányzatának nevében
dr. Szilva István Sajóbábony polgármestere köszöntötte az általános iskola, az óvodák pedagógusait.
Három már nyugdíjas tanárunknak adott aranydiplomát, mert már 50 éve annak, hogy Viszneki Istvánné, Polák Zoltánné és Polák Zoltán átvehette
pedagógusi oklevelét. Polgármester úr az egész város nevében megköszönte áldozatos oktatói-nevelői
munkájukat és további jó egészséget kívánt mindhármuknak.
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SEMMELWEIS NAP, A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA
Minden évben július 1-jén az anyák megmentőjének,
Semmelweis Ignácnak a születésnapján emlékeznek
meg az egészségügyben dolgozókról. Az Önkormányzat nevében Sajóbábony polgármestere, dr. Szilva István e nap alkalmából köszöntötte a település egészségügyi dolgozóit és mondott köszönetet áldozatos munkájukért.

DIÁKMUNKA 2018
Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a
"Nyári diákmunka" elnevezésű munkaerő-piaci programra. Közel 30 tanuló töltheti a nyári diákmunkát az
önkormányzat valamelyik intézményénél. A program
során 2018. július 2. - augusztus 31. között a diákok
havi turnusokban váltják egymást. A pályázatnak köszönhetően a résztvevők betekintést nyerhetnek az önkormányzat intézményeinek működésébe és nem mellékesen nyári zsebpénzt is kereshetnek.

STOLICA TÚRA
2018. július 14-15-én Sajóbábony Város Önkormányzatának és a Testvértelepülésünk Rejdova vezetésének jóvoltából, újra közel 40 sajóbábonyi lakosnak nyílt lehetősége arra, hogy teljesítse a minden évben megrendezett Stolica túrát (Stolica csúcs 1476 m). Szlovákiában a
Gömör-Szepesi-érchegységben a Stolica nevű csúcs
alatt, mintegy 1300 méteres tengerszint feletti magasságban ered a Sajó, a túrázók ezt a helyet is meglátogathatták. Játékos vetélkedő keretében megrendezett kötélhúzást férfi és női rönkdobást először nyerték meg a
Bábonyiak.
A szombati hegymászást követően, a kirándulóknak vasárnap lehetőségük nyílt megtekinteni a Dobsinaijégbarlangot a Dedinky tavat, ahol ebben az évben először csónakba is ülhettek a vállalkozó kedvű kirándulók.
A Rejdovaiak ismét bizonyították vendégszeretetüket, a
résztvevők felejthetetlen élményekkel gazdagabban térhettek haza.
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KERÉKPÁRTÚRA
Az előző év kezdeményezését folytatva, újra két keréken teljesíthették a Varbó - Sajóbábony távolságot
a vállalkozó kedvű kerékpárosok. Ebben az évben a
túrázó Sajóbábonyiak mellett a pályázatban (TOP5.3.1-16-201700022 azonosító számú, „Közösségi
szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban és a Pitypalatty – völgyben”) résztvevő települések vállalkozó
szellemű kerékpárosai is -Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó – csatlakoztak a programhoz. A túra során a fentebb említett települések nevezetességeit tekinthették meg a résztvevők. A Varbói tóhoz megérkezve, a Horgász büfénél pihent
meg a társaság, majd 13.00-kor indultunk 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.

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 98/2018. (VI.26.) önkormányzati határozatában döntött a beiskolázási támogatásról.
A határozat 1. pontja alapján a Képviselő-testület a sajóbábonyi állandó bejelentett lakcímmel, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 79.§-a alapján tartózkodási hellyel rendelkező:
 középiskolás diákok számára a 10. osztálytól kezdődően 15.000,-Ft/fő összegű támogatást biztosít
a nappali tagozatos egyetemista és főiskolás diákok számára 20.000,- Ft/fő összegű támogatást biztosít.
A tanulói jogviszony igazolásához az iskolalátogatási igazolást/hallgatói jogviszony igazolást 2018.
szeptember 30. napjáig kell leadni!
A támogatás kifizetésére
2018. október 04. napján (csütörtök) 8.00-15.30 óráig, valamint,
2018. október 05. napján (péntek) 8.00-13.00 óráig kerül sor.
Király Gáborné sk.
jegyző

ORVOSI RENDELŐ KERÍTÉSÉNEK
CSERÉJE
A Székhely Óvoda Intézmény kerítésének cseréje
után ebben az évben az orvosi rendelő kerítése újult
meg az önkormányzat saját beruházása keretében. A
kerítést a MESZ munkatársai és a közfoglalkozottak
készítették el. A fejlesztéssel az intézmény köré több
évtizedes rossz műszaki állapotban lévő kerítés helyére új, modern kerítést került.
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ÚTBURKOLATI JELEK FESTÉSE
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságára, mind a gyalogosok, kerékpárosok és gépjárművel közlekedők érdekében. Az idei évben is felújító festést végez a kiválasztott kivitelező a település teljes területén. Kivételt képeznek a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt útfelületek: 26-os bekötő út, Vörösmarty út és a Kossuth út, ahol az idei évben már korábban megtörténtek az útburkolatok felfestési munkálatai.

ISKOLA TORNATERMÉNEK FELÚJÍTÁSA
Megkezdődött az általános iskola tornaterme és a kiszolgálóhelységeinek felújítása. Megújulnak az öltözők, mosdóhelységek és
új köntöst kap a tornaterem.

TERMELŐI PIAC ÉPÍTÉSE
A Vidékfejlesztési Operatív program keretében sikeresen pályázott településünk. A posta melletti területen 53 millió forintból épül meg Sajóbábony első fedett-nyitott piaca. Az új létesítmény régi problémákat
orvosol, létrejöttével egy újabb terület szépül meg és az árusítók is kulturált körülmények között tudják
értékesíteni termékeiket. Az épület a mai kor követelményeinek megfelelően minden igényt kielégítően
épül meg (parkoló, kiszolgáló helységek, fedett-nyitott árusító helyek). A beruházás várhatóan 2019. évben fog megvalósulni. A képeken a piac látványtervei láthatóak:
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2,5 KM JÁRDA FELÚJÍTÁSA
Közel 30 millió forintból újult meg a
település járdahálózata. A fejlesztés a
település szinte teljes részét érinttete
hiszen a beruházás eredményeképpen
megújultak a Vörösmarty, az Ady, a
Kossuth és a Széchenyi úti járdák,
valamint az Arany János út és az iskola-óvoda közötti járda, továbbá a
Dózsa György úti bekötőszakaszok.
A tavalyi nagyfokú útrekonstrukció
után az idén az elavult, rossz állapotban lévő járda szakaszok felújítása
valósult meg, részben pályázati, részben önerő bevonásával.

MEGÚJUL A KATOLIKUS TEMPLOM
Közös összefogással: önkormányzati, egyházi és állami támogatásnak köszönhetően 38,5 millió Ft
forrásból újul meg a sajóbábonyi katolikus templom.
A fejlesztés során teljeskörű energetikai felújításon esik át az épület, új nyílászárók, modern fűtésrendszer kerül beépítésre, teljeskörű tetőcsere valósul meg, valamint az épület külső homlokzata is megújul.
A munkálatok rövidesen megkezdődnek.
A templom megújításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Lipcsák János plébánia kormányzó úr,
akinek köszönjük segítségét és az elmúlt 4 év plébániai szolgálatát.
Kívánunk további sikereket új állomásán, jó erőt, egészséget és kitartást jövőbeli terveihez, szolgálatához!
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LABDARÚGÁS
A 2018-2019. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság keleti csoport bajnoki mérkőzéseit a következő párosítással tűzte ki:
2018.08.05.
Diósgyőr FC Kft. – Sajóbábony VSE ((0-1) Sebők Balázs 42’)
2018.08.11.
Sajóbábony VSE – ESMTK Labdarúgó Egylet Kft.
2018.08.18.
Cigándi FC Kft. – Sajóbábony VSE
2018.08.26.
Sajóbábony VSE – Tállya KSE
2018.09.02.
Jászberényi FC – Sajóbábony VSE

2018.09.09.
SBTC Sport Kft. – Sajóbábony VSE
2018.09.16.
Sajóbábony VSE – Putnok FC. Kft.
2018.09.30.
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Sajóbábony VSE
2018.10.07.
Sajóbábony VSE – Nyírbátori FC
2018.10.14.
Sényő – Carnifex Futball Club – Sajóbábony VSE
2018.10.21.
Sajóbábony VSE – Gyöngyösi Atlétikai Klub
2018.10.28.
Füzesgyarmati Sport Club – Sajóbábony VSE
2018.11.04.
Sajóbábony VSE – Eger Labdarúgó Sport Kft.
2018.11.11.
DEAC – Sajóbábony VSE
2018.11.18.
Sajóbábony VSE – Szolnoki MÁV FC Kft.
2018.11.25.
Sajóbábony VSE – Diósgyőr FC Kft.
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Fejtse meg a rejtvényt és küldje be!
A rejtvényt helyesesen 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
2018.08.22-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Hollóné Bertók Angéla, Kohán Jánosné, Kőnig Lászlóné.
Gratulálunk!

BábonyInfó
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Felelős szerkesztő: Jelcs Zita
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné
Példányszám: 1000 db
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