I. évfolyam 5.szám - 2015 október

Tartalom:
Még nem késő
 Szent

István napi
megemlékezés

 Jobb

agyféltekés
kiállítás

Még nem késő
fönnmaradni
még nem késő

 Terméskiállítás

megtanulni

 Városnap

ki volt Ady ki a

 Borostyán

Krúdy

Mihály
Spotközpont
átadó ünnepség

 Előadás
 Járjuk

körbe
Sajóbábonyt

 Horgászverseny
 Idősek

napja

 Önkormányzat

hírei
 Hirdetés
 Sport
 Rejtvény

titkos történelmet bújni

valójában kik vagyunk mi
még nem késő
összefogni
versbe bújni tudakolni
mi az ember mi a nemzet
még nem késő
fönnmaradni
még nem késő

az embernek
a nemzetnek
boldogulni.
/Gyurkovics Tibor/

2

Szent István ünnep
Sajóbábony Város augusztus 20-án a felújított Református templomban
tartotta meg Szent István napi megemlékezését.
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán
Zsolt köszöntőjét követően, dr. Szilva István Sajóbábony Város polgármestere mondott ünnepi beszédét. Bányiné Varga Erzsébet lelkész aszszony megáldotta, Lipcsák János plébános és dr. Szarka János parochus
megszentelte az új kenyeret. A Vándorok zenekar adott ünnepi koncertet. Ezután megható pillanatoknak lehettünk tanúi, amikor Lipcsák János atya átadta
Bányiné Varga Erzsébet lelkész asszonynak a Sajóbábonyi Katolikus Egyház adományát, mellyel hozzájárultak a Református Templom
felújítási munkálataihoz.

Jobb Agyféltekés rajz kiállítás
„Magasr a emeli a művészet az ember t, nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését.”
Gogol szavaival nyitotta meg Hubai Krisztián alpolgármester, 2015.08.26-án a Déryné Szabadidőközpont és Városi
Könyvtárban megrendezett kiállítást, ahol a jobb agyféltekés rajztanfolyamot végzettek által készített alkotásokat
tekinthette meg az érdeklődő közönség.
Kiállító rajzosok: Á cs Bertalanné, Bencsné Zsuzsa, Héczei
Zoltánné, Jelcs Viktória, Molnár Zoltánné, Szokolyi Piroska, Virágné Szokolyi Margó.
Ács Tímea

Kertészeti termékek és termések kiállítása
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár, a Városnap kísérő programjaként a Kertbarátkör terméskiállításának is helyet biztosított.
Molnár Zoltán elnök és a Szabadidőközpont munkatársai
segítségével, a kiállítók felvonultattak az idei zöldség- és
gyümölcstermés színe-java mellett különböző kultúrnövényeket, illetve a kertműveléshez szükséges régi eszközöket.
Kiállító gazdák: Bacskai Mihály, Bartha Lászlóné, Erdődi
Endre, Galgovics László, Kiss László, Lengyel János,Mátyás László, Mészáros Benjámin, Pálinkó
György, Szemán János, Szilva István, Tardi Pál, Tóth Gyuláné, Zelenák Ferenc
Ács Tímea
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Augusztus 29-én, szombaton Sajóbábony VII. városnapját ünnepelte. A rendezvényt szombat délelőtti
órákban a Rudabányai mazsorett csoport felvonulása, majd bemutatója nyitotta meg.
Minden érdeklődő megtalálhatta a számára legszórakoztatóbb kikapcsolódási formát a programok sokszínűségéből adódóan. A Borostyán Mihály Sportközpont területén felállított színpadon a Rezeda Népdalkör, Zumba, és az Operett Miskolcz
produkciók szórakoztatták a közönséget.
A városnap idei sztárvendégei Pataky Attila, Sky Fanatic, DENIZ és Vikidál Gyula
voltak, az ismert előadók elvarázsolták a
sajóbábonyi lakosokat.
A Takarékszövetkezet melletti területen
Baranta-, a füves pályán rendészeti és veterán autó bemutató, kézműves foglalkozások, lufihajtogató bohóc fokozták a
gyermekes családok jó hangulatát. Lehetőség nyílt még városnéző kisvonatozásra, a
Barantások jóvoltából harci eszközök kipróbálására és lovaglásra egyaránt.
A Déryné Szabadidőközpontban jobb agyféltekés rajzkiállítást és a Kertbarátok terméskiállítását lehetett megtekinteni, a Tájház is nyitva tartott reggel 9 és délután 15
óra között.
A Városnapon közel 50 fős létszámmal
városunk testvértelepülése Rejdova is
képviseltette magát.
Dr. Szilva István polgármester úr ünnepi
beszédét követően Király Gáborné jegyző
asszonnyal,
Erdődi Endréné részére
aranygyűrűt, Séra Ferenc részére Sajóbábonyért Érdemérmet adott át a képviselőtestület döntése alapján.
A városnapi rendezvényt a tűzijáték zárta.
Ács Tímea
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EMLÉKTÁBLA AVATÁS ÉS EMLÉKTORNA
Sajóbábonyban a megújult Borostyán Mihály sporttelep
névadó ünnepségére, és emléktábla avatására több száz
ember előtt került sor 2015. szeptember 06-án, vasárnap a
délutáni órákban.
Dr. Szilva István polgármester ünnepi köszöntőjét követően Borostyán Mihály özvegyével, Borostyán Judittal leleplezte az emléktáblát.
Az ünnepélyes pillanatok után két mérkőzésre is sor került
a Borostyán emléktorna keretében.
Először az SVSE öregfiúk csapata mérhette össze erejét a
Magyar Színészválogatottal. A találkozót a Nemcsák Károly által vezetett színészválogatott nyerte, eredmény:0-1.
Ezt követte az SVSE és DVTK barátságos összecsapása, ahol a hazai csapat győzedelmeskedett, eredmény: 3-2. Gólszerzők:
Bazsányi 14’, Tátrai 18’, Tóth I. 42’, illetve Novothny 29’ és Bognár I. a 47. percben.
A mérkőzések között Keresztesi Róbert szórakoztatta a közönséget
foci freestyle bemutatójával.
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Borostyán Mihály egykori Sajóbábonyi és DVTK-ás csapattársai, a DVTK „nagy öregei”
pl: Salamon József, Veréb György, Oláh Ferenc, Csányi József,
Tatár György, Borisz Teodoru, Szabó Géza.
Borostyán Mihály
1956. szeptember 17-én született Sajószentpéteren. 1971-75 között
az SVSE labdarúgója, 17 évesen igazolt Diósgyőrbe Sajóbábonyból. 1979 és 1982 között 5 alkalommal szerepelt a válogatottban.
Négyszeres olimpia válogatott (1979), 12-szeres utánpótlás válogatott.
Ács Tímea
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2015. szeptember 8-án az Életmód klub vendége
volt Demeter János mentőtiszt, aki rendszeres és
igen népszerű előadója az egyesületnek. Hiánypótló előadást tartott az érdeklődőknek, a téma a
sebellátás volt. Ez az egyszer űnek tűnő feladat
éles helyzetben válhat komollyá, amikor a hétköznapi ember szakszerű segítségnyújtása akár
életet is menthet, az orvosi segítség vagy a mentők megérkezéséig.
Képekkel illusztrált előadásában beszélt a mentőtiszt a sérülések típusairól, a vérzéscsillapítás általános szabályairól, az égési sérülések ellátásáról
(gyermekek és felnőttek esetén), idegen test eltávolításának lehetőségeiről. Szakszerű tájékoztatást kaptunk az elsősegélynyújtó láda tartalmának felhasználásáról, a sebfertőtlenítésről, a kötözés helyes módjáról.
Jó volt együtt tanulni, információt szerezni és meglátni azt, hogy nemcsak tehetetlen szemlélői lehetünk
kisebb – nagyobb baleseteknek, hanem segítőkké válhatunk a megfelelő ismeret birtokában.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár az egyesület a programjaira. Október első keddjén Sajóbábony
betegjogi képviselője, Dr. Katona Kornélia lesz a vendégünk.
Kónyáné dr. Bodnár Eszter

JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT
2015. szeptember 19-én a kora reggeli gyülekező
után, a jelentkezők egy-egy „Járjuk Körbe Sajóbábonyt” pólót kaptak ajándékba. A túráról illetve a napi programról Orbán Zsolt Művelődési
Ház igazgató és Hubai Krisztián adott tájékoztatást. Pásztor Barna mezőőr autós kíséretével kezdődött meg a túra a városháza épülete elől. A
kitűnő időjárás és a remek hangulat alapozta meg
az egész kihívást. Pár óra séta után a csapat egésze úgy döntött, hogy megfelelő edzettségüknek
köszönhetően egy hosszabb távon teljesítenék, a
„Járjuk Körbe Sajóbábonyt” útvonalat. Egy meredek partszakasz és az időnként eleredő eső sem
befolyásolta a csapat kitartását. A résztvevők
által meghosszabbított útvonal teljesítése végén
a csapat egésze a tájház udvarára érkezett, ahol
Ács Bertalan és Halász András nagyon finom
lecsóval várta a megfáradt túrázókat.
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Horgászverseny Edelényben
Szeptember 12-én szombaton a Déryné Szabadidőközpont
és
Városi
Könyvtár
horgászversenyt szervezett az edelényi Borsod
tavon. A verseny 2012-től rendszeres programja a Szabadidőközpontnak.
Szombat kora reggel 23 sajóbábonyi horgász
vállalkozott arra, hogy összeméri tudását. A
versenyzők között jelen volt az esemény
megálmodója Puskás Tamás és egy női
horgász is Gazdigné Szabó Bea személyében.
A 13 óráig tartó megmérettetésen végül Islai
József nyert, aki a nap legnagyobb fogásának
is a birtokosa lett (2.67 kg-os ponty). 2. helyen Oláh László végzett, és a képzeletbeli dobogó 3. helyére
Puskás Tamás léphetett fel. 1-től 12. helyig lettek díjazva a horgászok, a nyeremények között
horgászfelszereléseket szerepeltek. A nap jó időben, kellemes környezetben, jó társaságban zajlott.
A díjátadást követően a szervezők ebéddel kedveskedtek a horgászversenyen résztvevőinek.

IDŐSEK NAPJA SAJÓBÁBONYBAN
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András
2015. október 2-án, újra a város szépkorú lakóié volt a
főszerep. Ebben az évben a 70 év felettieket látta vendégül Sajóbábony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét és, hogy megköszönje a tudást, az átadott tapasztalatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az
idősektől kapott.
Dr. Szilva István ünnepi köszöntőjét követően, színvonalas műsorral kedveskedtek városunk idős lakóinak:
A Rezeda Népdalkör, Hegedűs Attila és az Operett
Miskolcz művészei, a zenét pedig Pásztor Béla szolgáltatta. Az rendezvény vendégei tombola sorsoláson
is részt vettek, ahol a szerencsések értékes nyereményekkel gazdagodtak.
Ács Tímea
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
REJDOVAI FOLKLÓR FESZTIVÁL
2015. augusztusában 42. alkalommal rendeztek folklór
fesztivált Sajóbábony testvértelepülésén, Rejdován. A
nagyszabású népzenei rendezvényen, Sajóbábony delegációja is képviseltette magát.
Ács Tímea

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE SAJÓBÁBONYBAN
2015. szeptember 16-án újabb taggal bővült a Sajóbábonyban köszöntött szépkorúak tábora: Bárány Imréné 95 éve él Sajóbábonyban. Születésnapja alkalmából a Hollandkert Idősek Otthonának kollektívája, valamint az önkormányzat nevében dr.
Szilva István polgármester és Jelcs Sándor képviselő köszöntötte Irénke nénit. Egy csokor virág és
az önkormányzat szerény ajándékának kíséretében, Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait
tartalmazó emléklapot kapott az ünnepelt. Kívánjuk, hogy jó egészségben élvezze Irénke néni a
további éveket!

JÁTSZÓTÉR ÁTADÁSA
A fejlesztések tovább folytatódnak, újabb beruházás valósult meg!
2015. szeptember 23-án régi álmuk vált valóra a kisgyermekes családoknak azzal, hogy átadásra került egy teljesen új, biztonságos játszótér!
A játszóteret biztonsági kerítéssel és kamerával szerelte fel az önkormányzat.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
ÚJ BERUHÁZÁS A TEVA SAJÓBÁBONYI GYÁREGYSÉGÉBEN
2015. szeptember 25 -én, a TEVA Gyógyszergyár Zrt. sajóbábonyi telephelyének 10 éves fennállását ünnepelte. A rendezvényen került bejelentésre az az elmúlt hetekben már megkezdett 2,3 milliárd forint értékű technológiai fejlesztés, amely majd egy központi idegrendszeri betegség terápiájában alkalmazott
készítmény előállítását fogja szolgálni.
Az eseményen Sajóbábony Város Önkormányzatától:
dr. Szilva István polgármester, Király Gáborné jegyző és Jelcs Sándor képviselő vettek részt.

KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI
FEJLESZTÉS
A gyorshajtás mérséklése érdekében 2db fixen telepített
sebességmérőt (Radar Control) helyeztetett ki Sajóbábony Város Önkormányzata. A Vörösmarty M. út bevezető szakaszán és - az útszakasz másik irányából - a
Rákóczi út végén elhelyezett, kamerával is ellátott készülékek napelemről üzemelnek.

TÁJÉKOZTATÓ
Csóka Károly képviselő közbenjárására Miskolc és Sajóbábony között, minden hétköznap 22.35 órakor
Bosch buszjárat indul Miskolcról. A járat a következő településeket érinti: Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajóbábony.

PÁLYÁZTUNK, NYERTÜNK!
A korábbi évek rossz gyakorlatát felülírva az önkormányzat pályázott és nyert a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Az előkészítési munkálatokban aktívan részt vett a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója is. A képviselőtestületnek köszönhetően jelentős, félmilliós forint
összegű önrésszel járult hozzá az önkormányzat a pályázat sikeréhez. A támogatás mértéke szintén közel
félmillió forint, amely vissza nem térintendő. A forrást a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár
eszközeinek beszerzésére, pótlására fogjuk felhasználni.
Orbán Zsolt
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2015 szeptember 28-án került megrendezésre annak az alkotásnak az avató ünnepsége, amelyet az ART
ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda sajóbábonyi képzőművészet tanszakos növendékei készítettek. A molinó az egykori napközi épületének falán lett kifeszítve.

HIRDETÉS
Sajóbábony Város Önkormányzata eladásra kínál 1 db Atv 250 ccm
(4 ütemű, egyhengeres, 4 sebesség+ tolatás) típusú quadot.
Eladási ár: 300.000.- Ft.
Érdeklődni munkaidőben (hétfő – péntek 8 órától 15 óráig) a
06-70-882-8695 telefonszámon lehet.
Ajánlatot a Polgármesteri Hivatalban (3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2.)
zárt borítékban lehet leadni 2015. október 30. napjáig.
A borítékra kérjük ráírni „Quad megvásárlása” !
A vásárlásra a minimum ártól a legmagasabb ajánlatot tevő jogosult.

HIRDETÉS
Sajóbábony Város Önkormányzata eladásra kínálja az alábbi fából készült játszótéri játékokat:
Hinta 2 x 2db
Eladási ár: 30.000.- Ft
Mérleghinta
20.000.- Ft
Vár + csúszda
50.000.- Ft
Vonat
20.000.- Ft
Fa ló
10.000.- Ft
Lengőpalló
10.000.- Ft
Nyújtó 4 részes
20.000.- Ft
Bástyás mászóka (óvodai)
50.000.- Ft
Érdeklődni munkaidőben (hétfő – péntek 8 órától 15 óráig) a 06-30-278-4068 telefonszámon.
Ajánlatot a Polgármesteri Hivatalban (3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2.) zárt borítékban lehet leadni
2015. október 30. napjáig.
A borítékra kérjük ráírni „ Játszótéri eszköz megvásárlása” !
A vásárlásra a minimum ártól a legmagasabb ajánlatot tevő jogosult.
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ALAPKŐ LETÉTEL AZ ÉMK KFT-BEN
Ünnepélyes keretek közt 2015. október 06-án lerakták Sajóbábonyban, az ÉMK Kft. Telephelyén, a veszélyes hulladékok
égetése során keletkező salakból vasat visszanyerő gépsor
alapkövét. A norvég támogatással megvalósuló projektben a
hulladék égetését követő veszélyes hulladéknak minősülő salakból mágneses úton kiemelik a vasat. A beruházás összköltsége: 253 808 251 Ft, ebből vissza nem fizetendő támogatás
összege: 159 004 951 Ft, elkészülés határideje 2016 tavasza. A
rendezvényen Kiss László a Kiss Cégcsoport vezetője, Török
Dezső B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Szilva István,
Sajóbábony polgármestere az előre elkészített tartóba időkapszulát helyezett el.

ÁTADÁSRA KERÜLT A FELÚJÍTOTT RENDŐRŐRS
A korábbihoz képest jelentősen nagyobb alapterületű, korszerű rendőrőrs átadása történt meg 2015. október 09-én. Az átadás keretében az ünnepi beszédek elhangzását követően a
szalagot Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-helyettese, Kovács István rendőr vezérőrnagy gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és dr. Szilva István,
Sajóbábony város polgármestere vágta át.
Orbán Zsolt

ANYATEJES VILÁGNAPI RENDEZVÉNY
„Anyaföld az öled, melybe kicsiny magként hulltam, tested templomában emberré alakultam. Mindent
adó szereteted Mai napig éltet; drága Édesanyám, köszönöm, hogy élek!”
(Simon András)

A Védőnői Szolgálat 2015.szeptember 11-én Anyatejes világnapi rendezvényen köszöntötte a gyermekeiket anyatejjel tápláló édesanyákat és a várandósokat a Déryné Szabadidőközpont nagytermében. A
változatos program részeként az ünnepeltek meghallgathatták az óvodások rövid műsorát, majd
Kakucsiné Béres Viktória gyógytornász és Gazdigné Szabó Beáta védőnő szakmai előadását, tájékoztatóját.
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LABDARÚGÁS
AZ ŐSZI SZEZON MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS GÓLSZERZŐI:
FELNŐTT:
2015.08.23.
Encs-Sajóbábony 2 - 0
HORVÁTH SZILÁRD 25',NAGY ROLAND 74'
2015.08.29.
Ózdi FC-Sajóbábony 2 - 4
TÖRÖK RICHÁRD 20',68’
illetve TÓTH TIBOR 38'
BALOGH DÉNES 54',BAZSÁNYI PÉTER 8’, 74'
2015.09.05.
Nagybarca-Sajóbábony 2 - 2
BALOGH NORBERT 30', VEJÁK LÁSZLÓ 38'
illetve BALOGH DÉNES 11',
KOVÁCS PÉTER 65'
2015.09.12.
Sajóbábony-Bőcs 1 - 1
KOVÁCS PÉTER 39'
illetve DEMKÓ BALÁZS 85'
2015.09.19
Sajóbábony-Bánhorváti 3 - 1
NYESTE JÁNOS 15',KOVÁCS PÉTER 27', 92’
illetve STREKÁF CSABA 12'
2015.09.27.
Onga-Sajóbábony 1 - 1
ROMÁN RICHÁRD 13'
illetve VARGA ZSIGMOND 37'
2015.10.03
Sajóbábony - Mád 0 - 0

TEKE
Szentes-Sajóbábony
2469FA-2401FA
6:2
Sajóbábony-Eger
2485FA-2429FA
5:3
Bátonyterenye_Sajóbábony
2858FA-2724FA
7:1
Sajóbábony-Somosi TK.
2579:2364

IFI:
2015.08.16.
Sajóbábony-Sárospatak 4 - 1
GLONCZI LÁSZLÓ 24', 42’
MIDA MÁRIÓ 49', LAKATOS BÉLA 74'
illetve LANGERMANN BENJÁMIN (12) 68'
2015.08.23.
Encs-Sajóbábony 2 - 0
MOLNÁR JÓZSEF 37',53’
2015.08.29.
Ózdi FC-Sajóbábony2 - 2
KNAPP GERGŐ 70',LAKATOS JÓZSEF 80'
CSÖRSZ FERENC 16',CSATTOS CSABA 55'
2015.09.05.
Nagybarca-Sajóbábony 0 - 3
CSATTOS CSABA 33',51’,LÁZI CSABA 71'
2015.09.12.
Sajóbábony-Bőcs 6 - 0
LÁZI CSABA 13',62’,67’,CSATTOS CSABA
48
LAKATOS BÉLA 69',CSÖRSZ GÉZA 76'
2015.09.19.
Sajóbábony-Bánhorváti 15 - 0
CSÖRSZ FERENC 13'
JOHANN ATTILA (12) 24',29’,32’
LÁZI CSABA 26'
CSATTOS CSABA 4',54’,77’,80’
LÁZI CSABA 57',58’,
NOVÁK DÁNIEL 65',79’
MIDA MÁRIÓ 72'
BURAI MILÁN 9'
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Fejtse meg a rejtvényt, a színnel jelölt fősorban megtudhatja, egy könyv címét.
A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesülnek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2015. október 31-ig, Sajóbábony Város Önkormányzatának Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em.
Az 4. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Elek Kitti, Hornyák Annamária, Nemes Istvánné,
Nyereményük egy-egy értékes könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a titkárságon vehetnek át.
Gratulálunk!

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

Felhívás
Október hónapban újra rágcsálóirtás volt Városunkban. A település közigazgatási határain belül
kihelyezésre kerülő rágcsálóirtó dobozokhoz hozzányúlni TILOS és VESZÉLYES. A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.

