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IDŐSEK NAPJA  

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”  

                                                                                                                                                  (Sütő András)  

2018. október 5-én a város 60 és 70 év közötti lakosaié volt a főszerep. Ebben az évben Őket látta vendé-

gül Sajóbábony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét és, hogy megköszönje a tudást, az át-

adott tapasztalatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az idősektől kapott. Dr. Szilva István ünnepi köszön-

tőjét követően, színvonalas műsorral kedveskedet városunk „idős” lakóinak a Rezeda Népdalkör. A ze-

nét, pedig Slágervonat szolgáltatta. A rendezvény vendégei egy meglepetés nyereményjátékon is részt 

vettek, ahol a szerencsések értékes nyereménnyel gazdagodtak. 

ŐSZI BÁL  

Jó hangulatú, sikeres bál volt 2018. október 5-én Sajóbábonyban.  

 

A Heltai Rendezvények Házában megtartott mulatságon ízletes vacsora, tombola és a Kántor Band kivá-

ló muzsikája adta meg az alaphangulatot a bálo-

zóknak. 
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ARANYOSI-BELLUS HUMOREST 

Telt ház előtt zajlott 2018. október 13-án a Sajóbábonyi Vegyipari Park Kultúrtermében Bellus István és 

Aranyosi Péter nagyszerű Humorestje.  

 

 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

62. ÉVFORDULÓJA  

A magyar történelem egyik jelentős eseményére, az 1956-os forradalom 

és szabadságharcra emlékeztünk 2018. október 19-én Sajóbábonyban, 

az 1956-os Emlékparkban. 

Dr. Szilva István megemlékező beszéde után, Cselepák Balázs és Pető 

Zsófia ünnepi műsorát hallhatták a résztvevők. 
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TELEPÜLÉS SZINTŰ KÜLSŐ VÉDELMI TERV GYAKORLAT  

 

Kiválóra értékelték a katasztrófavédelem szakemberei az idei évben bemutatott gyakorlatot. 

Célja, hogy az ipari parkban egy feltételezett esemény bekövetkezése során az operatív törzs bemutassa 

veszély-elhárítási és védekezési feladatait. 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

2018. november 20-án kedden Sajóbábony Város 

Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, a Vá-

rosháza (Bocskai út 2.) II. emeletén található tár-

gyalóban 13.00 órai kezdettel.  

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

                                                 Dr. Szilva István sk. 

                                                       polgármester 
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ÉLETMÓD KLUB  

10 éves a Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület 
 

 

Egyesületünk idén ünnepli 10 éves fennállását. Ünne-

pünkben jelen van az öröm és a hála, hogy Sajóbábony-

ban létezhet egy összetartó, nyitott közösség, mely sok-

rétű munkájával a város lakosságát segít az egészséges 

életmód felé. 

Jubileumi programsorozatunk tükrözi tevékenységünket, 

a sokszínűséget, melyet ajándékul nyújtottunk a lako-

soknak. 

Bemutatkoztak egyesületünkben a miskolci légimentők, 

meséltek az izgalmas, életmentő munkájukról, melyet 

végeznek. Vendégünk volt Dr. Czabajszky Máté orvos, 

Böszörményi Péter bázisvezető és a Magyar 

Légimentésért Alapítvány munkatársai.  

Levendula est keretében ismerkedhettünk meg Takács 

József és Gabriella levendulatermesztő-és feldolgozók-

kal, akik gyönyörű termékeiken keresztül mutatták be 

munkájukat. Megtekintették a sajóbábonyi levendulást 

is. Az este folyamán különleges levendulakekszeket, 

lekvárokat és szörpöt kóstoltunk, melyet ők készítettek 

számunkra. 

Aki szerette volna, kipróbálhatta a Nordic Walking spor-

tot, mint sokak számára új mozgásformát. Napsütéses 

időben, jó hangulatban sportoltunk együtt Tóth Judit 

edző vezetésével. 

Csitári Nikolett dietetikus a gabonafélék családjába kala-

uzolt bennünket. Megismerhettük a rég elfeledett gabo-

nákat, azok értékes tulajdonságaival együtt. Kiemelt sze-

repet kapott a köles, a klub tagjai közül többen készítet-

tek kóstolókat a számunkra. 

Ünnepi vacsorával zártuk a hetünket, ahol felidéztük az 

10 év történéseit. Az alapítók meséltek a kezdetekről, az 

első lépésekről. Fényképeket vetítettünk , beszélgettünk 

és megvágtuk az egyesület logójával készült tortát. Kö-

szönjük mindenkinek a részvételt, a sok segítséget, szer-

vező munkát, támogatást! 

 

                                               Az Életmód klub vezetősége  
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 Meghívó 

 

                              Mikulás ünnepségre 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Mikulás ünnepséget rendez, 

melyre szeretettel várja a Sajóbábonyban élő (sajóbábonyi lakó-

hellyel rendelkező) 2 és 12 éves (2006. január 01. és 2016. dec-

ember 31. között született) gyermekeket.  

 

 

 

A rendezvény időpontja: 

2018. december 5. (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 2018. december 

31-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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KEDVES SAJÓBÁBONYI FIATALOK! 

Sajóbábony Város Önkormányzata az ,,EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon” című felhívás keretében pályázatot nyúj-

tott be „Esély Otthon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességének javítására” címmel. 

A projekt célja, hogy a fiatalok esélyt kapjanak Sajóbábonyban a családalapításra az otthonteremtésre és munka-

vállalásra. A mai világban a fiatalok számára nehézségekkel jár az önálló, független élet elkezdése, a munkahely-

keresés, a lakhatás biztosítása. A projekt keretében számos, kimondottan a fiatalok helyben maradását biztosító 

intézkedés kerül megvalósításra. 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA 

A projekt célcsoportja a 16-35 éves korosztály azon tagjai, akik lakóhelyként hosszú távon Sajóbábonyt választják, 

beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat is. Lényeges kritérium a kiválasztásnál, hogy a fiata-

lok Sajóbábonyban közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzenek, valamint részt vegyenek a pályázat kereté-

ben tartandó személyes tanácsadásokon, szakmai rendezvényeken. A pályázat célcsoportjának meghatározásakor, a 

beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál az önkormányzat előnyben részesíti a 30. év alatti fiatalokat.  

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.03.01. A projekt 42 hónap időtartamra került tervezésre, tehát a 

projektzárás 2021 augusztusában fog megtörténni a tervek szerint. 

A célcsoport elérése érdekében információs napok kerülnek megszervezésre, ahol a pályázattal kapcsolatos lehető-

ségeket, juttatásokat, támogatásokat, képzési lehetőségeket és a bemeneti feltételeket is részleteztük a megjelentek-

nek.  

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGEK 

A pályázat keretében az infrastrukturális fejlesztés részeként a 3792 Sajóbábony, Széchenyi u. 1. alatti, 689/41 

helyrajzi számú meglévő épület I. és II. emeletén lakások kialakítására kerül sor, szintenként 2 db garzon és 5 

db másfél szobás lakás formájában. Felújított, alapvető eszközökkel felszerelt bérlakásokat biztosítunk a város 

központjában, hisz a szülőktől való függetlenedés rendkívül fontos lépése az önálló élet kialakításának. 

A fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, 

interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése 

tevékenységek a célcsoport minden tagjának hasznos és a település hiányszakmáinak betöltésére alkalmas isme-

retanyag megszerzését támogatja.  

Műhelymunka, álláskeresési technikák, valamint életvezetési és háztartásvezetési tanácsadás lebonyolítása.  

Előzőeken túlmenően tréningek kerülnek megszervezésre, amelyek szintén támogatják a térségben való munkahely 

keresési/ találati esélyeket. Ilyen például az egyéni kompetenciák felmérése, kommunikációs tréning, resztoratív 

konfliktuskezelés és mediáció, önismereti tréning, szociális, társas kompetenciafejlesztés-együttélési technikák, 

valamint a hatékony és tudatos stressz kezelés technikái.  

A hazai és uniós pályázati programokra való személyre szabott felkészítés programjának célcsoportját azok a leg-

alább érettségivel rendelkező fiatalok adják, akik elhivatottságot éreznek a pályázatok adminisztratív, pénzügyi 

megvalósításában való elmélyülésre, az uniós és hazai pályázati rendszer tanulmányozására, valamint hajlandó-

ak az ismeretanyag megszerzését követően akár önkéntes munka keretében az önkormányzat pályázati admi-

nisztrációs munkájában részt venni, ezzel szakmai gyakorlatot is szerezve.  

Célunk egy olyan közösség megteremtése, ahol a fiatalok is a sa-

ját lábukra tudnak állni, önálló megélhetést, egzisztenciát tudnak 

kialakítani.  

Bővebb információ, a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkár-

ságán ügyfélfogadási időben, vagy a 46/549-030-as telefonszá-

mon. 
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LEVENDULÁS KERT  

Újabb üde színfolttal gazdagodott Sajóbábony.  

A Kinizsi és Jókai út közötti egy hektáros, immár kör-

be kerített területen a talaj megfelelő előkészítését kö-

vetően mintegy 2000 tő angol és 2000 tő francia típu-

sú levendula került elültetésre közmunka-program ke-

retében.  

Hazánkban leginkább e két levendula fajta elterjedése 

jellemző. Ezen növények napos, meleg, védett helyen 

érzik jól magukat, ahol a tövek 15–20 évig is elélhet-

nek. Ideális esetben a talaja kissé lúgos, bár nem tar-

tozik a kényes növények közé. Jól tűri a szárazságot 

is, és nem kíván különösebb gondozást, de meghálál-

ja, ha évente egyszer 4 centiméter vastagon kom-

poszttal takarják.  

 

Továbbiakban a terület még be nem ültetett részére  

különböző gyógynövények telepítését tervezi a  

képviselő-testület. 

II. ULTI VERSENY  

 

2018. november 09-én a helyi Nyugdíjas Klub ulti 

versenyt szervezett, immár 2. alkalommal. 

 

A 22 nevező részvételével, a Borostyán Mihály Sport-

központban lezajlott jó hangulatú rendezvényen a kö-

vetkező eredmények születtek:  

 

I. helyezett - Varga Lajos 

II. helyezett - Kapitány Béla  

III. helyezett - Kincses András 

 

Gratulálunk Nekik!  

                                        

                                                              Halász András  
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TÁJÉKOZTATÁS  

TŰZIFA PÁLYÁZAT  

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz pályázatot nyúj-

tott be. A pályázaton megnyert összegből a szociálisan 

rászorulók részére 286 erdei m3 keménylombos tűzifa 

vásárlására nyílt lehetőség.  

 

 

Rendeletben került meghatározásra a támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételei, a lakosság 

által benyújtandó támogatási igény elbírálásának szempontjai, melyek figyelembe vételével kerül kiosz-

tásra a tűzifa.  

A támogatás benyújtására  

2018. december 05. (kedd) 16.00-ig van lehetőség.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetményeket.  

Sajóbábony, 2018. november 14.  

                                          Király Gáborné sk.  

                                           jegyző  

KÁROLYI PATIKA-KIVÁLÓ GYÓGYSZERTÁR 2018. 

„A gyógyszertárak az emberek életterébe, a betegek és hozzátartozóik világába beépült  lakossági fóru-

mok , egészségügyi szolgáltatók. Az egész-

ségügyi felvilágosítás, a betegségekkel és 

gyógyszerekkel kapcsolatos szakszerű tájé-

koztatás, a tanácsadás felelős intézményei. A 

gyógyszerészek hivatása, munkájuk minősé-

ge kiemelt jelentőségű az egészség értékként 

való elfogadásában.” 

Nincs ez másként településünkön sem. Az itt 

működő Károlyi Patika a sajóbábonyiak szol-

gálatában áll már évtizedek óta. Ebben az 

évben kiemelkedő munkájukat szakmai zsűri, 

„Kiváló gyógyszertár 2018” elismeréssel jutalmazta. 

Sajóbábony város vezetése, lakossága gratulál és további tevékenységükhöz sok egészséget, kitartást, 

türelmet kíván.  
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TEKE 

2018. szeptember 22. - 4. forduló 

Budapesten a BKV Előre SC pályáján zajlott a negyedik forduló. A kiélezett mérkőzés 4:4-es döntetlent 

hozott, a pontszerzésnek még így is örült a csapat. Az ifinek ez sajnos nem sikerült.  

2018. szeptember 30. - 5. forduló 

A nagyon jó erőkből álló Bátonyterenyei TK csapatát fogadták a Bábonyiak a barcikai pályán.  Az izgal-

mas mérkőzésen 3377 össz csapatfát szerzett a csapat, ami az eddigi legjobb eredményük hazai pályán, 

két pontot eredményezett. A két csapat között 109 fa különbség keletkezett, így megérdemelt és nagysze-

rű 5:3-as győzelmet arattak tekéseink. Az ifi sajnos nem tudott pontot szerezni. 

2018. október 6. - 6. forduló 

Nyíregyházán tartott mérkőzés során, hazai győzelem született 6:2 arányban. Dicséret illeti Simkó Zol-

tánt és Martinkó Miklóst a két pontszerzőt, akik nagyszerűen játszottak. Az ifi esetében egy csapatpontot 

sikerült szerezni Ráduly Flórián révén, de a mérkőzést nem sikerült megnyerni.   

2018. október 21. - 7. forduló 

Hazai pályán a Bábonyiak nagyszerű játékkal 7:1 arányban legyőzték a Fővárosi Vízművek SK csapatát. 

Nagyszerűen küzdött az ifi csapat is, majd a játék végén megérdemelten  begyűjtötték a két pontot. 

2018. október 28. - 8. forduló 

A Vilati Eger SE otthonában volt jelenése Sajóbábonyi VTE csapatának. A mérkőzést nagyon jól kezdték 

az első két párban, mindkét csapatpontot megszerezték. A következő két pár játéka során szereztek egy 

csapatpontot, de sajnos becsúszott egy gyengébb eredmény is, ami nagyban befolyásolta a végeredményt. 

Az  egriek végül 15 fával bizonyultak jobbnak és így 5:3-as vereség lett a játék vége. Az ifi is vereséggel 

zárt.   

 

LABDARÚGÁS 

NB III. FELNŐTT 

2018.09.30. 

TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS-

SAJÓBÁBONY                             5-2 

Csattos Csaba: 5’ 

Sebők Balázs:  48’ 

2018.10.07. 

SAJÓBÁBONY - NYÍRBÁTORI FC            3-0 

Balogh Dénes: 19’  

Horváth Szabolcs: 47’ 75’  

2018.10.14. 

SÉNYŐ-CARNIFEX FC-SAJÓBÁBONY   2–1 

Horváth Szabolcs: 28’ 

2018.10.21. 

SAJÓBÁBONY-GYÖNGYÖSI AK               1-0 

Molnár Martin Tibor: 66’ 

 

2018.10.28. 

FÜZESGYARMATI SK-SAJÓBÁBONY      3-0  

 

MAGYAR KUPA 

2018.10.31. 

OROSZLÁNYI SZE-SAJÓBÁBONY            2-6 

Lakatos Róbert Attila: 67’ 75’ 94’ 100’ 

Lázi Csaba: 112’ 

Péter Martin Róbert: 119’ 

2018.11.04.                

SAJÓBÁBONY - EGER SE                           0-0 

2018.11.11. 

DEBRECENI EAC-SAJÓBÁBONY             5-1 

Sebők Balázs: 83’ 
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SOK KIS KÉZ FUTÓVERSENY 

ÉPÍTSD ÚJRA ÖNMAGAD 

KÖZÉPPONTBAN A SPORT ÉS AZ EGÉSZSÉG 

Gyere el és vegyél részt minden hétfőn és szerdán 18.30-tól a Dé-

ryné Szabadidőközpontban rendezett ingyenes (KYOKUSHIN KA-

RATE és DORS FUNKCIONÁLIS) edzéseken.  

Edzéseket vezeti: 

Géczi Annamária, okleveles testnevelő tanár, EB 2. helyezett 

kyokushin karate versenyző. 

 

Jelentkezés: 

+36-20/2525888 telefonon, anamary88@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen is lehet. 



 

16 

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 

2018.11.30-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Kiss Andrásné, Lakatos Gyuláné, Farkas Zsolt. 

Gratulálunk! 


