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A „MIEZ” SAJÓBÁBONYBAN
A Kolorcountry keretein belül augusztus 13-án az idén 13 éves Miskolci Illés Emlékzenekar Sajóbábonyban örvendeztette műsorával a résztvevőket. A MIEZ küldetésének és feladatának tekintik, hogy az
Illés együttes dalai 50 évvel a megszületésük után is tovább éljenek élő koncerteken.

FÉNYSZÍNHÁZ
„A fény az emberi történelem során mindig óriás erejű szakrális szimbólum
volt. Hisszük, hogy a fény jelenléte különös erővel szimbolizálja mindazokat
a dolgokat, melyekkel jobbá és szebbé tehetjük magunk és mások életét. „
2018. augusztus 19-én a településünkön újra lehetősége nyílt az érdeklődő közönségnek fényszínházi előadást megtekinteni. Az „Édesanya” című bemutató
során látott lézergrafikák megalkotója Simon András grafikus művész, az előadás forgatókönyvét Csömör Hermina készítette.

KREATÍV KLUB KIÁLLÍTÁS
A Déryné Szabadidőközpontban működő Kreatív Klub
tagjai és a vállalkozó szellemű sajóbábonyi lakosok munkáiból nyílt kiállítás 2018. augusztus 22-én, a Városnap
kísérő programjaként. A bemutatott tárgyak hűen tükrözték a kiállítók találékonyságát, kreativitását. A kíváncsi
érdeklődők
megcsodálhattak
többek
között:
papírmaketteket, papírfonást, üvegfestést, kelim hímzést,
faragást, horgolást - kötés technikákat és még nagyon sok
érdekes dolgot. A kiállítást nagy érdeklődés kísérte.
Kiállítók: Angelné Zsuzsa, Demjén Ági, Domokos Szonja,
Jobbágy Gyöngyi, Kiskáné Valika, Nagyné Erzsike, Németh Rozika, Szélesi Zsolt, Szilváné Vera, Vargáné Tünde.
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Sajóbábony Város Önkormányzata 2018. augusztus
20-án a Református templomban tartotta meg Szent
István napi ünnepségét.
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár
igazgatója Orbán Zsolt köszöntőjét követően, Hubay György országgyűlési képviselő, és dr. Szilva
István polgármester mondott ünnepi beszédet.
Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész aszszony megáldotta, Juhász Ferenc plébános és dr.
Szarka János parochus megszentelte az új kenyeret.
A szózat közös éneklése után a Miskolci Nemzeti Színház művészeinekEperjesi Erikának és Kincses Károlynak-ünnepi műsorát hallgathatták a
jelenlévők.

VÁROSNAPI RÁHANGOLÓ
A Városnap kísérőprogramjaként a Déryné Szabadidőközpont újra városnapi ráhangoló programot szervezett 2018. augusztus 23-án. Idén a gyerekek a Kreatív Klub tagjainak segítségével fakanál bábot készíthettek a Tájház udvarán. A felnőttek, civil szervezetek, baráti társaságok, egyesületek pedig bemutathatták az előre elkészített ember
nagyságú madárijesztőiket.
A program részeként a Kertbarátok a Tájház csűrjében újra nagysikerű kiállítás keretein belül mutathatták meg terméseiket, termékeiket. A konyha dolgozóinak köszönhetően nagyszerű kenyérlángost
fogyaszthattak a résztvevők.
A hangulat a tetőfokára hágott, a Rezeda Népdalkör és Nemes Imre bácsi tangóharmonikás irányításával
nótázhattak a jelenlévők. Közös vonatozás zárta az estét.
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VÁROSNAP
2018. augusztus 25-én Sajóbábony X. városnapját ünnepelte.

A rendezvényen már a kora délelőtti óráktól összemérhették tudásukat a vetélkedni vágyó gyermekek és felnőttek egyaránt (családi tekeversenyen és kamionhúzó
versenyen szórakozhattak kicsik és nagyok).
A salakos, bitumenes és füves pályán veterán autók bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. Kézműves
foglalkozások, lufihajtogató bohóc fokozták a gyermekes családok jó hangulatát.
A nap folyamán lehetőség nyílt városnéző kisvonatozásra, a Barantások segédletével pedig harci eszközök
kipróbálására és lovaglásra egyaránt.
A Borostyán Mihály Sportközpont területén a délutáni
programok a Spider Mentőcsoport interaktív kutyás bemutatójával kezdődtek. A színpadon a Rezeda Népdalkör előadása után dr. Szilva István ünnepi beszéde következett. A Városnapon hagyományainkhoz híven,
minden évben a Képviselő – testület döntése alapján a
polgármester kitüntetéseket ad át az arra érdemes
sajóbábonyiaknak. Ebben az évben Sajóbábonyért Érdemérmet a Harmónia Életmód Klub és az SVSE,
aranygyűrűt pedig Polák Zoltánné nyugdíjas pedagógus
vehetett át.

A Városnap idei sztárvendégeinek sorát Bangó Margit
Kossuth-díjas előadóművész nyitotta. Aki nagyszerű
hangulatot varázsolt és megalapozta a jókedvet a következő fellépőnek, Wolf Katinak.
A Városnap fénypontjaként színpadra lépett sokak nagy
kedvence a Hooligens együttes. Másfél órás fergeteges
élő koncertjük alatt velük együtt énekelt több generáció
(gyerekek, szülők és nagyszülők). Az utolsó zeneszámuk után következett, a már hagyományosnak számító
csodálatos tűzijáték, majd a Kántor Band zenéjére - éjfélig tartó - utcabálon táncolhattak a szórakozni vágyó
sajóbábonyiak.
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JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT
2018. szeptember 8-án a kora reggeli gyülekező után, a program résztvevői egy-egy „Járjuk Körbe Sajóbábonyt” pólót kaptak ajándékba. Az útvonal ismertetése után Sztupák Péter vezetésével indult a már
hagyományosnak tekinthető túra a Városháza elől. A kirándulnó csapatot Hubai Krisztián autóval kísérte.
A túrázók a séta során érintették többek között a lakótelep és a falu egyes részeit, az Ördögvölgyet, Kápolnai gerincet, Tömlöctetőt, Nagykorcsolyás hegyet, illetve a Pipiske 6-os tanösvényt. A séta során
gyönyörű kilátás tárult a résztvevők szeme elé. A közel 13 km-es távot teljesítőknek a szervezők finom
ebéddel kedveskedtek.

HORGÁSZVERSENY
2018. szeptember 15-én szombaton a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár horgászversenyt
szervezett a nyékládházi Koi tavon. A rendezvény 2012-től rendszeres programja az intézménynek.
Szombat kora reggel 15 sajóbábonyi horgász vállalkozott arra, hogy összeméri tudását. A délutánig tartó
megmérettetésen végül Miskolczi László nyert (18,5kg), 2. helyen Tardi Pál (5,78kg-legnagyobb hal)
végzett, és a képzeletbeli dobogó 3. helyére Horváth József (4,65kg) léphetett fel. A horgászverseny kellemes környezetben és jó társaságban zajlott. A díjak átadását követően a szervezők finom ebédet készítettek a versenyzőknek.
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KERTBARÁTKÖR
A kertészeti nyár elején (június 4.) családtagjainkkal közösen a Dunakanyarba voltunk kirándulni. A
program a Vácrátóti arborétum bejárásával kezdődött, majd látogatást tettünk a Váci székesegyházba, a
püspöki palotába. Délután a Visegrádi vár történetét ismerhettük meg, gyönyörködve a csodálatos panorámában.
A július 9-i összejövetelünkön a szervezési feladatok egyeztetése után új tagokkal bővültünk: Soós Zoltán,Tar József, Tar Csaba.
Igazi nyári időben (július 21.) 9 helyszínre 20 fő jelenlétével szerveztük meg a nyári kertlátogatást. A
tulajdonosok bemutathatták adottságaikat, tapasztalataikat, sikereiket és gondjaikat. Így megnéztük és
bejártuk: Bacskai Mihály, Bartha Lászlóné, Héczei Imre, Islai József, Mályinkó József, Molnár Zoltán,
Szilva István, Szilva Lajos, Tardi Pál kertjeit. A program vendéglátással zárult a pincesoron.
A Városnap keretén belül megrendeztük a már hagyományos kertészeti termés és termék kiállítást augusztus 23-án. A kerttulajdonosokon kívül az idén is részt vett az Önkormányzati kert, így összesen 17
kiállító jelent meg a tájház csűrjében.
Két személyautóval vettünk részt a Császtai búcsún (szeptember 1.). A délelőtt során megnéztük az edelényi kastélyt, a Borsodi Tájház kiállításait, majd bekapcsolódtunk a búcsú programjaiba.
Molnár Zoltán
elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sajóbábony Város Önkormányzata
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet
az EFOP 1.5.2-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalatty völgyben című pályázat keretében
Általános feltételek:
A pályázatra sajóbábonyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, középiskolai intézményben utolsó
éves tanulmányaikat folytató diákok jelentkezhetnek.
Ösztöndíjra jogosultak:
Középiskolai intézmény nappali tagozatán a 2018/2019-es
tanévben tanuló. Előző tanévi tantárgyi átlaga legalább 4,0.

és az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

Az ösztöndíj összege: 10.000 Ft/hó
Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:
iskolalátogatási igazolás, a megelőző tanév bizonyítványáról
készített, az iskola által hitelesített másolat, nyilatkozat arról,
hogy más ösztöndíjban nem részesül
Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévben 2018. szeptember hónap
01. napjától 2019. június hónap 30. napjáig kerül folyósításra,
a pályázó bankszámlájára.

Általános feltételek:
A pályázatra sajóbábonyi lakóhellyel rendelkező általános
iskolai felső tagozatos tanulmányaikat folytató diákok
jelentkezhetnek.
Ösztöndíjra jogosultak:
Hátrányos helyzetű tanuló. Általános iskola első négy osztályát elvégezte. 2018/2019-es tanévben tanulmányait megkezdte. Előző tanévi tantárgyi átlaga legalább 4,2.
Az ösztöndíj összege: 10.000 Ft/hó
Az ösztöndíj megállapításhoz szükséges igazolások:
hátrányos helyzet igazolása, iskolalátogatási igazolás, a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat, nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem
részesül
A 2018/2019. tanévekben szeptember 1-től augusztus 31-ig
történik az ösztöndíj folyósítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018.09.26-tól 2018.10.31-ig
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: postázási cím: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Személyesen: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt dr. Jelcs Zita ügyintézőnél

A pályázat benyújtásának határideje:
2018.10.01-től 2018.10.31-ig
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: postázási cím: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Személyesen: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt dr. Jelcs Zita ügyintézőnél

A pályázatot legkésőbb 2018.10.31-ig kérjük postára adni
vagy személyesen a fenti címen leadni.

A pályázatot legkésőbb 2018. 10. 31-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni

Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a
dr. Jelcs Zita ügyintézőnél, vagy a www.sajobabony.hu weboldalon.

Sajóbábonyi

Polgármesteri

Hivatalban,

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS - LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
A téli rezsicsökkentés támogatás ker etében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.
Benyújtási határidő: 2018. október 15. napja A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tar tózkodási hellyel r endelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (azaz lakossági földgázfogyasztó vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó) A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Az igénybejelentő
nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI.
A határidő lejártát követően a benyújtott igényeket összesítjük és azt továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezhet. Amennyiben
helyszíni vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Igénylőlap személyesen a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kérhető (Sajóbábony, Bocskai út 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 08:00-tól-16:00-ig, péntek 08:00-tól 13:30-ig).
Bővebb információ a www.sajobabony.hu weboldalon vagy a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Király Gáborné sk.
jegyző
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS 2018
Szeptember 7-én pénteken délelőtt nyitotta meg
kapuit az érdeklődők előtt a kétnapos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Miskolcon.
A rendezvényen évek óta bemutatkozási lehetőséget kapnak a közfoglalkoztatottak, akik munkájuk termékeit állíthatják ki. Sajóbábony második alkalommal mutatja be a rangos eseményen a
közfoglalkoztatás eredményeit és prezentálja
azok pozitív értékeit ill. színvonalát.
A kiállítók lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák értékteremtő közfoglalkoztatási programjaikat és a kistérségi startmunka mintaprogramok
keretein belül előállított termékeiket, megismertessék egymással a jó gyakorlatokat, továbbá
szorosabb együttműködést alakítsanak ki.
Az idei kiállítás különlegessége, hogy BorsodAbaúj-Zemplén megye településein kívül Heves
megyéből, Hajdú-Bihar megyéből és Nógrád
megyéből is érkeztek vendég kiállítók. A kiállítás két napján zöldségek, burgonyák, savanyúságok, sajtok, száraztészták, szőttesek, dísz- és
ajándéktárgyak stb. közül válogathattak a vásárlók.

MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA
Korábban az Ófaluban található óvodában az Önkormányzat egységes óvodai-bölcsődei csoportot működtetett. Jogszabályi változás miatt a csoport működése megváltozott és helyette szeptember 1-től mini
bölcsődei csoportot indított az Önkormányzat a Székhely óvodában, mely az új bölcsőde megépítéséig
működik majd.
A bölcsődei csoport kialakításával az Önkormányzat folyamatosan biztosítani kívánja az érintett korcsoportba tartozó gyermekek elhelyezését.

ÓFALUSI ÓVODA 30 MILLIÓS FEJLESZTÉSE
Az idei évben már pozitív elbírálást nyert az intézmény energetikai felújítására vonatkozó pályázat,
amelynek köszönhetően megújul: a fűtésrendszer, a nyílászárók és homlokzati hőszigetelést is kap az
épület.
Ezután az Önkormányzat újabb pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, amelyet szintén pozitívan bíráltak el. A pályázatnak köszönhetően a fenti felújításon kívül teljeskörűen megújul az intézmény.
Fejlesztések a következők: tetőcsere, födém felújítás, a korábbi szolgálati lakás átalakítása, mozgáskorlátozott mosdóhelység kialakítása és az épület akadálymentesítése.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
FOLKLÓRFESZTIVÁLON SAJÓBÁBONY
Augusztus 24-én Sajóbábony is képviseltette magát néhány fővel a felvidéki testvértelepülésen –
Rejdován – megrendezésre került 45. Gömöri
Folklórfesztivál első napján. Ez Felső‐Gömör
egyik legjelentősebb folklórünnepe. A 3 napos
rendezvény nyitónapján dr. Szilva István polgármester által vezetett sajóbábonyi minidelegáció,
helyszínen készített töltött káposztával kínálta a
fesztivál vendégeit. Az érdeklődők azon túl, hogy
betekintést nyerhettek Sajóbábony ízvilágába
(megismerhették Séra Ferenc főztjét), nyomtatott
prospektusok segítségével a településről is informálódhattak.

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Mézes Lászlóné Terike néni 2018. szeptember 13-án töltötte be életének 90. évét. Ebből az alkalomból kereste fel
őt sajóbábonyi otthonában dr. Szilva István polgármester
és Jelcs Sándor képviselő, akik Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelével és az önkormányzat szerény ajándékával kedveskedtek az ünnepeltnek.
További jó egészségben eltöltött éveket kívánunk!

TEKE
2018. szeptember 01. - 1.forduló
A Bábonyi csapat a DYNAMO SC vendége volt az első fordulóban, a TÜKER pályáján. A vendéglátóik
nagyon összeszedetten játszottak és magabiztos győzelmük megérdemelt volt. Az egyetlen
csapatpontukat ifjú Terjék János szerezte. Sajnos az ifi csapat is vereséggel rajtolt. Az első NBI-es mérkőzését játszó Ács Somának gratulálnak a bemutatkozáshoz és sok sikert kívánnak a továbbiakra.
2018. szeptember 09. - 2.forduló
Tekéseink a Gázművek MTE csapatát fogadták az első hazai mérkőzésükön. A játék folyamán kiderült,
hogy nem adják könnyen a két pontot. Nagyon izgalmas csaták alakultak ki egyszer itt, egyszer ott volt
az előny, de a végére 6:2 arányban megnyerték a mérkőzést. Remekül játszottak az ifi játékosok is és ők
is megszerezték az első győzelmüket.
2018. szeptember 15. - 3.forduló
Nagyon izgalmas mérkőzést játszottak Szolnokon a Ceglédi VSE otthonában a harmadik fordulóban. A
csapat hatalmasat küzdött, az utolsó dobásoknál dőlt el a mérkőzés javukra. Három-három csapatpontot
szereztek a csapatok és végül a négy csapatfa különbség a Bábonyiaknál vált pozitívvá, amivel 5:3 arányban megnyerték a mérkőzést. Így megszerezték az első idegenbeli győzelmüket is. Mindenki nagyszerűen küzdött, igazi csapatmunka volt. Talán ez a későbbiekre is nagy lendületet ad a csapatnak.
Az ifinek sajnos nem sikerült a pontszerzés.
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LABDARÚGÁS
A 2018-2019. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság keleti csoport bajnoki mérkőzései:
2018.08.05.
Diósgyőr FC Kft. – Sajóbábony VSE
Sebők Balázs 42’

(0-1)

2018.08.11.
Sajóbábony VSE – ESMTK
Sebők Balázs 53’

(1-2)

2018.08.18.
Cigánd SE – Sajóbábony VSE
Sebők Balázs 48’

(3-1)

2018.08.26.
Sajóbábony VSE – Tállya KSE
Molnár Martin Tibor 17’
Csattos Csaba 41’

(2-0)

2018.09.02.
Jászberényi FC – Sajóbábony VSE
Csattos Csaba 35’

(7-1)

2018.09.09.
SBTC Sport Kft. – Sajóbábony VSE

(3-0)

2018.09.16.
Sajóbábony VSE – Putnok FC. Kft.
Balogh Dénes 41’

(1-3)

MAGYAR KUPA
2018.09.22.
Gesztelyi FC (megyei I.) - Sajóbábony VSE (NB III.)
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(0-1)

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
2018.10.12-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Elek Kitti, Lakatos Gyuláné, Suller Istvánné.
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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