
 

 III. évfolyam 5.szám - 2017. október 

MEGHÍVÓ 

Sajóbábony Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját, az immár hagyo-

mánnyá vált Borostyán Mihály Emléktornára! 

Időpont: 

2017. október 6. (péntek) 

Helyszín: 

Borostyán Mihály Sportközpont 

3792 Sajóbábony, Széchenyi út 1.  

PROGRAM: 

15.00 Sajóbábony Öregfiúk - Ferencváros Öregfiúk 

16.00 Sajóbábony VSE - Diósgyőri VTK 

 

 

A program díjmentesen látogatható! 
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE  

Sajóbábony Város Önkormányzata 2017. augusztus 20-án a Katolikus templomban tartotta meg Szent 

István napi ünnepségét. A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán Zsolt köszön-

tőjét követően, dr. Szilva István polgármester mondott ünnepi beszédet. Bányiné Varga Erzsébet nagy-

tiszteletű lelkész asszony megáldotta, Lipcsák János plébániai kormányzó, és dr. Szarka János parochus 

megszentelte az új kenyeret. A közös imádság után az Áldás Együttes ünnepi koncertjét hallgathatták a 

jelenlévők. 

 

 JELENÉSEK 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 ma-

gunk és mások életét. „ 

2017. augusztus 19-én a településünkön először nyílt lehetősége, 

az érdeklődő közönségnek lézerfény színházi előadást megtekin-

teni. Az előadás során látott lézergrafikák megalkotója Simon 

András grafikus művész, aki évtizedek óta elismert egyházi alko-

tó, és különleges vonalvezetésű grafikáit látványosan emeli ki a 

lézerfény textúrája. Az előadás forgatókönyvét és látványtervét 

Csömör Hermina készítette. 

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS 

„ A föld, a víz és a természet szeretetét a génjeimben hordozom. A 

művészetek iránti érdeklődésem, már gyerekkoromban megmutatko-

zott. A kettőt egyesítve, úgy érzem boldog ember vagyok.” 
Kiss Rozália 

 

A Városnapi rendezvények nyitóprogramja 2017. augusztus 23-án Kiss 

Rozália festőművész kiállítása volt . Rózsika 4-5 évvel ezelőtt  kezdett 

festeni, 2014-ben felvételt nyert a BAK Képzőművészeti Egyesületbe 

és azóta rendszeresen állít ki Miskolcon az egyesületi társaival együtt. 

Az érdeklődők közel 30 alkotását tekinthették meg. 
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„Közhírré tétetik…….” dobolta a kisbíró 2017. augusztus 24-én a Tájház 

udvarán, ahol hagyományteremtő céllal Városnapi Ráhangoló programot 

szervezett a Képviselő-testület Művelődési bizottsága és a Déryné Szabad-

időközpont.  

A rendezvényen különböző „műhelyek” kerültek bemutatásra. Volt ott ke-

nyérsütés, csigatészta készítés, fafaragás, papírfonás, babakészítés és hím-

zés bemutató is.  

Ebben az évben a Kertbarátkör Termés és Termék kiállítására is itt került 

sor. A rendezvény nagyon érdekes része volt az „Egyszer volt…Hogy is 

volt” program, ahol idős emberek Kelemen Gyuláné – Máli néni és Kele-

men Jánosné - Piroska néni meséltek a vendégeknek a régmúltról.  

A hangulat a tetőfokára hágott a Rezeda Népdalkör és Nemes Imre bácsi 

tangóharmonikás irányításával nótázhattak a résztvevők. Eközben a kenye-

rek is megsültek a kemencében, melyet bárki megkóstolhatott. 

Nagy – nagy köszönet minden segítőnek  és 

közreműködőnek! 
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VÁROSNAP 

2017. augusztus 26-án, Sajóbábony IX. városnapját ünnepel-

te. A rendezvényen már a kora délelőtti órákban összemér-

hették tudásukat a vetélkedni vágyó gyermekek és felnőttek 

egyaránt (családi tekeversenyen és kamionhúzó versenyen 

szórakozhattak kicsik és nagyok).  

A salakos, bitumenes és füves pályán veterán autó és külön-

böző autóházak (Ford, Suzuki) bemutatóját tekinthették meg 

az érdeklődők. Kézműves foglalkozások, lufihajtogató bo-

hóc, kutyás piknik fokozták a gyermekes családok jó hangu-

latát. A nap folyamán lehetőség nyílt városnéző kisvonato-

zásra, a Barantások segédletével pedig harci eszközök kipró-

bálására és lovaglásra egyaránt.  

A Borostyán Mihály Sportközpont területén a délutáni prog-

ramok a Spider Mentőcsoport interaktív kutyás bemutatójá-

val kezdődtek. A füves pályán felállított színpadon: a Rezeda 

Népdalkör és a Szabad Szombat Táncegyüttes fergeteges 

bemutatója után dr. Szilva István ünnepi beszéde követke-

zett.   

A Városnapon hagyományainkhoz híven, minden évben a 

Képviselő – testület döntése alapján a polgármester kitünte-

téseket ad át az arra érdemes sajóbábonyi polgároknak. Eb-

ben az évben Márton Ferenc Sajóbábonyért Érdemérmet, 

Hegedűs Attila pedig Sajóbábonyért Ifjúsági Érdemérmet 

vehetett át.   

A Városnap idei sztárvendégeinek sorát  Zalatnay Sarolta és 

a Reflex zenekar nyitotta, akik nagyszerű hangulatot vará-

zsoltak és megalapozták a jókedvet a következő előadóknak. 

Őket Janicsák Veca követte, színpadra lépett sokak nagy 

kedvence a Bikini együttes, másfél órás élő koncertjük alatt 

együtt énekelte dalaikat több generáció (gyerekek, szülők és 

nagyszülők).   

Az „Adj helyet magad mellett” című zeneszám után, követ-

kezett a már hagyományosnak számító csodálatos tűzijáték. 

Az előző években ez volt a városnap záró momentuma, de 

ebben az évben új programelemmel bővült a rendezvény, a 

Kántor Band zenéjére - éjfélig tartó - utcabálon táncolhattak 

a szórakozni vágyó sajóbábonyiak.  
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BEMUTATKOZIK AZ ISKOLA ÚJ VEZETÉSE 

2017. augusztus elsejétől megújult az iskola vezetése, Szűcs 

Miklósné igazgató és Kecskeméti Anikó igazgatóhelyettes 

személyében.  

Szűcs Miklósné vagyok 1968-ban Szolnokon születtem. 

Mindig is az emberek segítése volt a célom, így végeztem el 

1991-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskolát, ezek után lettem teljes állásban családanya. Há-

rom gyermeket neveltem fel párommal, aki kezdetektől fog-

va támogat. Régi gyermekkori álmom vált valóra, amikor a 

család egy fővel bővült segítő kolléganőmmel, Csillaggal. Ő 

egy terápiás tanuló kutyus és a mindennapi munkám részévé 

vált. 2007-től 2015-ig álmodtam valamit a Deák Ferenc Ál-

talános Iskolában, de ezek az álmok megvalósítása akkor 

úgy látszott még álom marad. 2016 őszén viszont, már egyre 

inkább megerősödni látszott, hogy az iskola dolgozói nyitot-

tak az álmok megvalósítására. 2017. augusztus elsejével el-

jött az idő, hogy megváltoztassam a kollégáimmal az iskola 

eddigi útját, illetve hangulatát. Nagy újításokon esik át az 

intézmény, a teljes önarckép megváltoztatásán dolgozunk. Jó 

kedvvel és sok-sok nevetéssel folynak az iskola napjai. Tan-

termek kapnak új színt, új burkolatokat, új szekrényeket, új 

virágokat. Olyan idős bábonyi lakosok is adakoznak önként, 

szeretettel, akik már rég nem az iskola tagjai. Jó érzéssel tölt el, hogy egyre több szülő állít meg az ut-

cán, hogy " jöhetnénk mi is segíteni?" De nemcsak az iskola épülete szépül, hanem a benne rejlő lehető-

ségek is. Újra énekkar fogja bezengeni az iskola falait. A gyermekek logikus és problémamegoldó gon-

dolkodását fejleszthetik a sakk-, illetve táblajáték órákon. A háztartási ismeretek szakkörön pedig, a gon-

dos asszony és a gondos gazda tudását bővíthetik a gyermekeink. Ebből az iskolából nagyon sok tehetsé-

ges fiatal indult már el, akik különböző szakterületen bebizonyították tehetségüket, melynek alapja, a 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolában megszerzett tudásuk volt.  

Célunk, hogy a jövőben is ennek a hagyománynak tisztelegjünk!                              Szűcs Miklósné 

                                                                                                                                    igazgató asszony 

ISKOLA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT 

Jó hírrel szolgálhatunk a gyerekeknek, szülőknek és pedagógu-

soknak egyaránt, modernebb, komfortosabb és nem mellesleg 

szebb épület várja a diákokat a 2017/18-as tanévben! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta a benyújtott 

pályázatunkat, aminek köszönhetően teljes körűen megújul az 

iskola tornaterme, az azt kiszolgáló mosdóhelyiségek, öltözők, 

a főépület tetőszerkezete, valamint több tanterem is! 
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ANYATEJES VILÁGNAP 

„Anyaföld az öled, melybe kicsiny magként hulltam, tested templomában emberré alakultam. Mindent 

adó szereteted Mai napig éltet; drága Édesanyám, köszönöm, hogy élek!”  

A Védőnői Szolgálat 2017. augusztus 21-én Anyatejes 

világnapi rendezvényen köszöntötte a gyermekeiket anya-

tejjel tápláló édesanyákat és a várandósokat a Déryné 

Szabadidőközpont nagytermében. A változatos program 

részeként az ünnepeltek meghallgathatták az óvodások és 

az általános iskolások rövid műsorát, majd dr. Kerekes 

Ferenc háziorvos és Gazdigné Szabó Beáta védőnő szak-

mai előadását, tájékoztatóját.  

JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT 

2017. szeptember 9-én a kora reggeli gyülekező után, a 

programra jelentkezők egy-egy „Járjuk Körbe Sajóbá-

bonyt” pólót kaptak ajándékba. Az útvonal ismertetése 

után Hubai Krisztián és Sztupák Péter vezetésével  

9.00-kor elindult a már hagyományosnak tekinthető 

túra a Városháza elől. A kirándulni induló csapatot 

Pásztor Barna mezőőr autóval kísérte. A túrázók a séta 

során érintették többek között a lakótelep és a falu 

egyes részeit, az Ördögvölgyet, a Kápolnai gerincet, a 

Tömlöctetőt, Nagykorcsolyás hegyet, illetve a Pipiske 

6-os tanösvényt. Gyönyörű kilátás tárult a résztvevők szeme elé. A közel 10 km-es távot teljesítőknek a 

szervezők babgulyással kedveskedtek. 

HORGÁSZVERSENY 

2017. Szeptember 16-án szombaton a Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi Könyvtár horgászversenyt szervezett a nyékládházi Koi tavon. A 

rendezvény 2012-től rendszeres programja a Szabadidőközpontnak, 

amelynek megálmodója Puskás Tamás volt. 

Szombat kora reggel 21 sajóbábonyi horgász vállalkozott arra, hogy 

összeméri tudását. A 13.30 óráig tartó megmérettetésen végül Miskolczi 

László nyert, aki a nap legnagyobb fogásának is a birtokosa lett       

(2.63 kg-os ponty), 2. helyen Islai József végzett, és a képzeletbeli do-

bogó 3. helyére Bencs Gábor léphetett fel. A nap jó időben, kellemes környezetben, jó társaságban zaj-

lott. A program végeztével a szervezők finom ebéddel kedveskedtek a versenyzőknek.  

A horgászverseny az Európai Mobilitás hét keretében zajlott, amely zárásaként szeptember 22-én          

dr. Szilva István polgármester úr adta át a nyereményeket.  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

ÜDVÖZLŐTÁBLA SAJÓBÁBONYBAN 

 

Üdvözlőtábla ékesíti a település bejáratát! 
Köszönet a tábla elkészítéséért Szopkó István tanár úrnak és a 
MESZ dolgozóinak! 
 

ÚJABB PARKOLÓ 

Az orvosi rendelővel szemben lévő területen újabb parko-

ló helyeket alakított ki Sajóbábony Város Önkormányzata, 

közfoglalkoztatás keretében, megkönnyítve ezzel a kör-

nyéken lakók parkolását.  

MEGÚJULNAK AZ INTÉZMÉNYEK KERÍTÉSEI 

Az önkormányzat az idei évben saját beruhá-

zásban folyamatosan cseréli le a rossz állapot-

ban lévő, balesetveszélyessé vált, a településké-

pet meghatározó közintézmények kerítését. El-

sőként az óvodát, majd az orvosi rendelőt és az 

iskolát körülvevő kerítés újul meg. A fejlesztés 

során a több mint 30 éves kerítés lábazata is 

teljeskörűen megújul.  

NAPELEMPARK II:RÉSZ 

 

2016. július 6-án került átadásra Sajóbábonyban a régió legna-

gyobb naperőműve, melynek teljesítménye  500 kilowatt. Nap-

jainkban újabb 500 kilowatt teljesítményű naperőmű építése 

kezdődött. 
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Tisztelettel meghívjuk Önt és családját, a sajóbábonyi Népdalkör Ta-

lálkozóra. 

HELYSZÍN:  Sajóbábonyi Ipari Park Kultúrterme  

IDŐPONT: 2017. október 14-én 10.00 óra 

A találkozón az ünnepélyes megnyitót követően, több település: Alsózsolca, Alsóvadász, Csobád, Hal-

maj, Rejdova, Sajóbábony, Sajóvámos kórusát hallgathatja a közönség. 

Az érdeklődőket a Városháza elől 2017. október 14-én 9.30 órától kisbuszok szállítják a rendez-

vény helyszínére (és vissza) több fordulóval, igény szerint. 

 

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, 

melynek célja, a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése volt. Európa legna-

gyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon, 2016-ban már 

több mint 200 település vett részt a programokban. Az idei évben Városunk is csatlakozott a rendezvény-

hez.  

http://www.sajobabony.hu/fooldalwp/?p=4077
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ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 
 

Az önkormányzat és a hulladékszállítással megbízott vál-

lalkozás közös döntése alapján, az tavaszi alkalomhoz ha-

sonlóan ősszel is lehetőség nyílik a zöldhulladék kihelye-

zésére 2017. október 13-14-15-én, a külön erre a célra ki-

helyezett konténerekbe, az alábbi helyszíneken:  

  Deák F. út - Váci M. út / kereszteződése  

  Vörösmarty M. u. / salakpálya bejáró  

  Kossuth út / Tájházzal szemben  

  Kossuth út - Eperjesi út / kereszteződése  

Kérünk mindenkit, hogy kizárólag zöld hulladékot (tuja és fenyő kivételével) helyezzen el a kihelye-

zett konténerekbe!  

RÁGCSÁLÓIRTÁS  

A Barcika Rovar Kft. rágcsálóirtást vállal településünkön.  

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel 

történő ismételt feltöltését, illetve újak kihelyezését minden lakos a saját 

költségén veheti igénybe a Barcika Rovar  Kft-től.  

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok feltöltése: 500 Ft/doboz.  

Új rágcsálóirtó doboz, feltöltve: 2.000 Ft/doboz.  

Egyéb rovar irtás a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés alapján.  

A rágcsálóirtás iránti igényüket a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy a       

06-46/549-030-as telefonszámon tehetik meg.  

A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre, háziállatra veszé-

lyes lehet.  

A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.  

Felelős gázmester:  

                                      Hudák Péter Tel.: 06-20/965-16-12  
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POLGÁRŐR HÍREK 

Újjáalakult a Polgárőrség! 

A tisztújítással egybekötött közgyűlésen döntöttek arról, hogy Márton Fe-

rencet választják meg (egyhangúlag) az egyesület új elnökének , az Ő mun-

káját segíti két vezetőségi tag: 

Palkóné Erdődi Marianna és Hubai Krisztián. 

A közgyűlés döntése értelmében a két polgárőrség tagjai egyesülnek és Sa-

jóbábony Város Polgárőr Egyesület név alatt folytatják a tevékenységüket! 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS 2017. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával közösen, negyedik alkalommal rendezte 

meg a „Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár” elnevezésű rendezvényt, 

szeptember 8-án és 9-én Miskolcon, ahol a mindkét napon több, mint 

100 kiállító portékája tekinthették és vásárolhatták meg az érdeklődők. 

Az idei eseményen Sajóbábony Város Önkormányzata is lehetőséget 

kapott, hogy megmutassa a közfoglalkoztatási programban elért ered-

ményeit. Az évről-évre megrendezett, több ezer látogatót vonzó kiállítás 

bemutatta, hogy a közfoglalkoztatás milyen sokszínű és értékteremtő 

lehetőségeket biztosít az önkormányzatok és a közfoglalkoztatottak szá-

mára egyaránt. A termelői piacon különböző kóstolók is várták az ér-

deklődőket.  

A közfoglalkoztatás keretében jelentős értékteremtő beruházások való-

sulnak meg. A közfoglalkoztatottak élelmiszert termesztenek, óvodá-

kat, iskolákat újítanak meg, köztereket, erdőket, szépítenek szőlőültet-

vényeket tartanak rendben, patakmedrek és illegális hulladéklerakó he-

lyek rendezetté válásáról gondoskodnak, de az adminisztratív feladatok 

ellátásban is dolgoznak. A települések a közfoglalkoztatásban megter-

melt javakat széles körben (pl. a közétkeztetésben) használják fel, illet-

ve szociális hozzájárulásként rászorulóknak is juttatnak belőle. 

A kiállításon az egyes települések bemutatták, hogyan kapcsolódtak be 

a közfoglalkoztatásba, milyen értékteremtő munkát végeztek-végeznek, 

és milyen termékeket állítottak elő, példázva azt, hogy egy jó ötlettel, 

kitartással és szorgalommal mi mindent lehet elérni. A kiállításon a me-

zőgazdasági áruféleségek mellett az érdeklődők megtekinthettek matyó 

népművészeti termékeket, szőttes-és fonott árkukat, saját gyártású be-

tonelemeket, varrodai termékeket, és találkozhattak faipari készelemek 

gyártóival, seprűkötőkkel, tésztakészítőkkel stb.  
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TEKE 

2017. szeptember 2. - 1. forduló 

A sajóbábonyi tekézés történetében először szerepeltek  az NB I-ben. Az első mérkőzésüket idegenben a 

Fővárosi Vízművek otthonában játszották. A bemutatkozásuk sajnos nem sikerült jól, mert 6:2 arányban 

vereséget szenvedtek. Az ifi csapat sajnos szintén kikapott, mindössze két fával.  

2017. szeptember 9. - 2. forduló 

A második fordulóban ismét idegenben kellett pályára lépni a Bábonyiaknak Szolnokon, ahol a Cegléd 

csapatával játszottak. A záró sor előtt 3:1 arányban és 87 fával vezetett a csapat. A játszma végére 5:3 

arányban győzött a Sajóbábonyi VTE és megszerezték a bajnokságban az első pontjaikat. Az ifi csapat 

szép játékkal két pontot szerzett.  

2017. szeptember 17. - 3. forduló 

Albérletben, a kazincbarcikai teke pályán játszották le az első hazai mérkőzésüket a Szegvár csapatával. 

Nagyon izgalmas összecsapás volt, az utolsó sorban az utolsó szettekben dőlt el javukra a mérkőzés. 

Komjáti Krisztián játékosuk szenzációs játékot mutatott be. Végül 5:3 arányban 13 fa különbséggel a 

bábonyi  csapaté lett a győzelem. Az ifi csapatnak nem sikerült a pontszerzés.   

LABDARÚGÁS 

                      Megyei Felnőtt 

SZENDRŐ-SAJÓBÁBONY            1-5 

Sebők Balázs: 10’ 24’ 

Lakatos Róbert Attila: 42’ 

Erdei Nagy Norbert: 47’ 64’ 

SAJÓBÁBONY-BÁNHORVÁTI   3-2 

Lakatos Róbert Attila: 40’ 

Sebők Balázs: 59’ 75’ 

VARBÓ-SAJÓBÁBONY                2-8 

Lakatos Róbert Attila: 5’ 

Lázi Csaba: 13’ 

Balogh Dénes: 29’ 73’ 81’ 

Erdei Nagy Norbert: 50’ 62’ 88’ 

SAJÓBÁBONY-ONGA                   6-1 

Sebők Balázs: 23’ 68’ 88’ 

Erdei Nagy Norbert: 63’ 

Balogh Dénes: 70’ 

Lázi Csaba: 80’ 

KARCSA-SAJÓBÁBONY             2-4 

Balogh Dénes: 14’ 46’ 

Lakatos Róbert Attila: 49’ 

Sebők Balázs: 85’ 

SAJÓBÁBONY-BOGÁCS             3-0 

Bodnár Dominik: 44’ 

Erdei Nagy Norbert: 64’ 

Titkó Gergő: 88’ 

  

EDELÉNY-SAJÓBÁBONY                1-2 

Lakatos Róbert Attila: 7’ 27’ 

 

      

Magyar Kupa 

KISGYŐR-SAJÓBÁBONY               0-10 

Tamás Gábor: 11’ 22’ 

Balogh Dénes: 13’ 25’ 

Erdei Nagy Norbert: 28’ 52’ 

Sebők Balázs: 77’ 83’ 86’ 

Bodnár Dominik: 90’ 

SAJÓBÁBONY-GESZTELY             6-2 

Bodnár Dominik: 2’ 

Erdei Nagy Norbert: 18’ 61’ 

Sebők Balázs: 36’ 

Lázi Csaba: 65’ 

Balogh Dénes: 67’ 

SAJÓBÁBONY– MOJITO-LEMON 

BTE.F.zsolca                                         0-0 

Büntetőkkel:                                         3-4 
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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 

2017.10.09.-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Balogh Noémi, Lakatos Gyuláné, Pozsgainé Szabó Mária 

Gratulálunk! 


