
 Sajóbábony Vá-

ros Civil szerveze-

teinek és egyesüle-

teinek bemutatko-

zása 

 Kertbarátok 

 Harmónia Élet-

mód klub 

 Augusztus 20-i 

ünnepség 

 Városnap –

augusztus 29. 

 Sóstói kirándulás 

 2015. Stolica Túra 

 Biciklitúra 

 Önkormányzat 

Beruházásai 

 Sporthírek 

 Rejtvény 

 

 

 I. évfolyam 4.szám - 2015. augusztus 

Tartalom: 

“Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azo-

nos állapotban születik, és hogy semmi sem emel 

fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a 

gőg és a gyűlölség.”                                                                          

                                                   Szent István király 
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Sajóbábony Város civil szervezeteinek és egyesületeinek 

bemutatkozása 

Virágos Bábonyért 

Városunk szebb, igényesebb megjelenésé-

ért dolgozik egy civil szervezet, mely a 

keresztségben a “Virágos Bábonyért” ne-

vet kapta.  

Civil szerveződésünk 2010-ben alakult 

Rádulyné Salamon Emőke kezdeményezé-

sére.                   

Először egy baráti társaság gondolt egy 

nagyot, hogy tegyük szebbé környezetün-

ket, virágosabb, vidámabb legyen Sajóbá-

bony. Saját kertjükből ajánlottak fel virá-

gokat, növényeket közterületekre. Mai na-

pig is sok felajánlást kapunk és vannak olyan tagjaink, akik sok virágot nevelnek nekünk. Szerveződé-

sünkhöz több, a környezetéért tenni akaró lakos csatlakozott. Javarészt nyugdíjasok, akik szabadidejüket 

feláldozva teszik szebbé lakóhelyüket. Évről-évre számtalan hagymás, évelő és egynyári virágot ülte-

tünk. 2015-ben is közel 800 egynyári virágot ültettünk.  

Tagjaink száma változó 20-25 fő között mozog. Vannak, akik egy kisebb terület gondozását vállalják, 

van aki rendszeresen dolgozik a lakótelep vagy az ó falu területén. Mindig vannak új tagok és van egy-

egy lemorzsolódó. A munka közben a hangulat mindig jó. Az önkormányzattól rendszeres segítséget 

kapunk és 2015-ben a nehezebb munkákra felajánlotta segítségét a „Kertbarát kör” férfi tagjai is. Szeret-

nénk, ha a lakosság megbecsülné munkánkat és óvná, védené a kiültetett virágokat. Hiszen az mindenki-

nek virít, a bábonyiaknak szép!  

                                                                                                                           Rádulyné Salamon Emőke 

Harmónia Életmód Egyesület 

Az Egyesület kulturális, szabadidős és hobbi, valamint oktatási és az egészséges életmódra nevelés 

célkitűzéssel indult 2007.12.06-án, Jelcsné Bütösi Zita vezetésével, később Korom Ág-

nes irányításával. 2013-tól Kónyáné dr. Bodnár Eszter az elnök. Igyekszünk tartalmas, színvonalas 

előadásokat, programokat, rendszeres gyógytornát szervezni a tagoknak.  

Létszámunk folyamatosan bővül, jelenleg 80 fő.  

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete alakulásától kezdve támogatja az egyesületet. 

Baráti kapcsolatot ápolunk településünk más civil szervezeteivel is, hiszen Wass Albert szavait idéz-

ve: 

”Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” 

 Ötleteivel és információival, kérem keresse fel a helyi gyógyszertárat. 

 

                                                                                                                      Kónyáné dr. Bodnár Eszter 
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Szakmai kiránduláson voltunk július 1–én Gömörsző-

lősön és Szuhafőn, ahol a kertbarátkör 15 fővel megis-

merhette a környezetkímélő/ bio kertészkedés részlete-

it. 

Kertlátogatás volt július 4-én a Darvas dűlőben Zele-

nák Ferenc és a Juhparlagon Bíró Bertalan kertjeiben. 

Az érdeklődő 22 kertbarátnak a tulajdonosok bemutat-

ták a növényeiket, elmondták tapasztalataikat, ismer-

tették a növényvédelmüket. 

Az augusztus 10-ei  soros ülésen Kassai Melinda bio – 

kertész tartott előadást, felhívta a figyelmet a kom-

posztálásra, vetőmaggyűjtésre, növénytársításra.  

A kertbarátkör  következő programjai: 

 Városnapi  terméskiállítás megnyitója augusztus 

27. 16:00 óra, 

 Kirándulás a Császtai búcsúra szeptember 5-én , 

 Utazás az OMÉK-ra szeptember 25-én pénteken. 

 

 

Molnár Zoltán  

   elnök 

                                                                                                                                                                 

 

 

Az Életmód klub és a Védőnői szolgálat közös szervezésében 2015. június 

22-én csecsemő- és kisgyermek újraélesztési tanfolyam volt a Művelődési 

Házban. A tanfolyamot Demeter János mentőtiszt tartotta, aki mind az újra-

élesztés elméleti alapjait, mind a gyakorlati tudnivalókat átadta, bemutatta a 

jelenlévőknek. A bátrabb résztvevők kipróbálhatták az újraélesz-

tést“élesben” is. A téma komolysága ellenére rendkívül jó hangulatú, élve-

zetes délelőtt volt, a visszajelzések alapján, mindenki nagyon jól érezte ma-

gát. 

 

 Mártonné Fábián Tünde és Kónyáné dr. Bodnár Eszter  
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Sajóbábonyi lakosok maréknyi lelkes 

csapata július 25-én Sajóbábony – Var-

bó biciklitúrán vett részt. A 18 km-es 

távolság, a kevésbé gyakorlott biciklisek 

számára sem jelentett túl nagy megter-

helést. A Varbói tóhoz megérkezve iga-

zán gyönyörű látványban volt részünk. 

A Horgász büfé melletti területen tele-

pedhetünk le, ahol rövid pihenő után 

lehetőségünk nyílt focizni, tollaslabdáz-

ni. A családias hangulatban eltelt nap 

folyamán, felkerestük az erdészet terüle-

tén található Andókút kirándulóhelyet, 

és egy helyi gazdálkodó jóvoltából meg-

tekinthettük a varbói lovarda lakóit. Mindenki megelégedésére nagyon kellemes napot tölthettünk együtt. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani: Hudák Zsolt rendőr őrnagynak és Kaposi Katalinnak, hogy segít-

séget nyújtottak a túra megvalósulásában. 

                                                                                                                                                 Ács Tímea 

 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2015. július 06-án kirándulást szervezett Sóstóra.          

A résztvevők fakultatív döntésén múlt, hogy az állatkertben vagy a strandon kívánják eltölteni ezt a na-

pot. Szikrázó napsütésben érkeztünk meg Sóstóra, ahol a 100 fős kiránduló csoport egy része a strandra, 

másik része az állatkertbe indult. A nagy meleg ellenére az állatkert egyes lakóit meg is etethettük a töb-

bit pedig testközelből csodálhattuk meg. Hosszas bolyongás után ráleltünk az állatkert egyik legújabb 

lakójára, a kis elefántra. A Zoo séta során a legkülönfélébb állatokkal találkozhattunk (pl.: fókák, pingvi-

nek, vízi madarak, jegesmedvék, elefántok, oroszlánok, majmok stb…). A kiránduláson résztvevők kel-

lemes élményekkel gazdagodhattak. 

                                 
 

 

2015. július 11-12-én került megrendezésre a 

Stolica túra. Sajóbábony város önkormányzatá-

nak és a Testvértelepülésünk Rejdova vezetésé-

nek jóvoltából, újra 50 sajóbábonyi lakos gazda-

godhatott felejthetetlen élményekkel a túra során. 

A Rejdovaiak ismét bizonyították vendégszerete-

tüket. A szombati hegymászást követően, vasár-

nap lehetőségünk nyílt megtekinteni a Dobsinai 

jégbarlangot. Kissé fáradtan, de élményekkel gaz-

dagabban térhettünk haza. 

                                                            Ács Tímea 
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Meghívó 
Sajóbábony Város Önkormányzata és a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár tisztelettel  meg-

hívja Önt és kedves Családját  Szent István napi ünnepségére és kenyérszentelésre. 

A rendezvény helyszíne: Kossuth Lajos út 46. / Templomkert ( kedvezőtlen időjárás esetén a Reformá-

tus Templom) 

Időpontja: 2015. augusztus 20. 15:00 óra 

Program:  

 Ünnepi beszédet mond: Dr. Szilva István polgármester 

 Kenyeret megáldja:        Bányiné Varga Erzsébet református lelkész 

 Kenyeret megszenteli:    Lipcsák János római katolikus megbízott plébános és 

                                                 Dr. Szarka János görög katolikus parochus 

 Ünnepi koncertet ad:      Vándorok zenekar 

Városnap kísérőprogramok 

 
Kertészeti termékek és termések kiállítás: 

Sajóbábonyi Kertbarátkör Egyesület kiállítása 

Kiállításmegnyitó: 2015. augusztus 27. (csütör tök) 16:00 órakor  

Megtekinthető: 2015. augusztus 27-29. 

 

 

Jobb agyféltekés rajzok kiállítása: 

 

 

A jobb agyféltekés rajztanfolyam résztvevőinek műveiből 

Kiállításmegnyitó: 2015. Augusztus 26. (szerda) 17:00 órakor  

 

 

 

A kiállítások megtekinthetőek a Városnapon is 9:00 és 15:00 óra között, a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtárban (Sajóbábony, Bocskai út 2.) 

 

Tájház 
A Tájház és kiállításai megtekinthetőek a Városnapon 9:00 és 15:00 óra között 

(Sajóbábony, Kossuth út 77.) 
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7 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Elkezdődött a Városháza épületének  tetőszer-

kezet építése. 

  

Elkészült a kemence a Tájház udvarán , me-

lyet a Déryné Szabadidőközpont szeretne ak-

tív részesévé tenni a rendezvényeinek.  

Megújult a Bebék pincesor út alsó része! Folytatódnak a beruházások, szépül a település!  

 

A 2015. július 1-jei törvényváltozás következtében  megkezdődött a Sajóbábonyi Rendőrőrs továbbfej-

lesztése. A könyvtár helyén  új, nagyobb rendőrőrs kerül kialakításra, ami az állomány bővítését teszi 

lehetővé. A rendőrök létszámának növekedése reményeink szerint , hozzájárul a  közbiztonság javulásá-

hoz. 

Diákmunka 2015 
Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a "Nyári diákmunka" elnevezésű munkaerő-piaci prog-

ramra! 

A korábbi évekhez képest sikerült megduplázni a programban 

résztvevők létszámát és közel 30 tanuló tölthette/töltheti a nyári 

diákmunkát az önkormányzat valamelyik intézményénél!  

A program során 2015. július 1-augusztus 31. között a diákok 3 

hetes turnusban váltották egymást. A pályázatnak köszönhetően 

a diákok betekintést nyerhettek az önkormányzat intézményeinek 

működésébe és nem mellékesen nyári zsebpénzt is kerestek ezál-

tal!  



8 

ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 
 

A Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében lévő útszakaszok (bekötő út—elágazástól a Vörösmarty 

útig, Kossuth út) az Önkormányzattal történt egyeztetést követően, várhatóan még szeptemberig meg-

újulnak.  

A karbantartási munkák elvégzésének köszönhetően a Kossuth úton lévő híd lefestésre került, továbbá 

a bekötő út melletti padkarendezés is megtörtént, valamint az út melletti vízelvezető javítására, profilo-

zására is sor kerül. 

A felújítási munkálatok az útburkolati jelek felfestésével fejeződnek be. 

REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA 

Kiváló ütemben halad a templom felújítása. A beruházásnak köszönhetően tisztasági festést kap az épü-

let, lecserélésre kerülnek a korábbi padok, valamint kialakításra kerül a fűtési rendszer.  

A fejlesztés a Református Egyház, az Önkormányzat és a település lakosainak anyagi hozzájárulásával 

valósul meg. 

Az Önkormányzat a kivitelezést közfoglalkoztatottak bevonásával segíti. 

Köszönjük az eddigi támogatásokat a lakosságnak, és kérünk mindenkit, hogy továbbra is támogassák 

adományaikkal a Sajóbábonyi Református Egyházat, hogy szép és modern templombelsőt adhassunk át. 

Adományaikat Bányiné Varga Erzsébet lelkésznőnek, vagy Balogh Imre gondnoknak juttassák el! 

Számlaszám: 5430022-10023569 / Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 
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Éremátadó rendezvény 
 

A Sajóbábonyi Városi Teke Egyesület          

2015. június 18-án tartotta a bajnokság értékelé-

sét és éremátadó ünnepségét. Vaprezsán Gyu-

la elnök köszöntötte a megjelenteket és rövid 

értékelést adott az egyesület munkájáról. A 

szakmai értékelést, tájékoztatást Séra Fe-

renc részletesen elemezte. Összességében a csa-

pat az NB II. Keleti csoportjában 3. helyezést 

ért el. Az „Év játékosa”: Kavalecz Tibor lett. A 

„Kiváló játékvezető” címet Kincses Zol-

tán érdemelte ki. Az érmeket és kupákat dr. 

Szilva István polgármester úr adta át. Séra Fe-

renc ezt követően megköszönte az Önkormány-

zat és Pászti Sándor támogatását, az egyesület 

tagjainak, a tömegsport részvevőinek munkáját.  

                                                                         

                                                                    Márton Ferenc 

     SVSE évzáró és éremátadó rendezvénye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. június 27-én szombaton tartotta szezonzáró 

ünnepségét  városunk foci csapata. A fiúk 2015 évi 

eredményei már az elején jó hangulatú estével ke-

csegtettek. Kezdődött a Borosi teremtorna dobogó-

jának 3. fokával, az emlékezetes Amatőr-kupa 

győzelemmel és a Megyei I. bajnokság bronz ér-

mével.   

A rendezvény természetesen a vezetőség köszön-

tőjével -melyet Hronyecz Norbert elnök úr-

 közvetített- és a szakmai vezetők beszámolójával 

kezdődött. Tóth István a felnőtt csapat edzője meg-

köszönte a játékosok munkáját,  a támogatók segít-

ségét és a szurkolók biztatását. Az érmeken kívül 

ajándékot vehettek át a legjobb játékosok és góllö-

vők. Az estét jelenlétével megtisztelte az önkor-

mányzat több képviselője. A munkával és eredmé-

nyességgel kiérdemelt érmek átadásában Hubai 

Krisztián alpolgármester úr segédkezett. Az estét 

egy nagyon finom babgulyás elfogyasztása zárta.  

                                                        Márton Ferenc 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 

Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 

Kiadásért felelős személy: Hegedűs Zoltánné 

Példányszám: 1000 db 

Felhívás! 

Felhívjuk minden kedves olvasónk figyelmét, hogy könyvtá-

runk előreláthatólag szeptember végéig, költözés miatt zárva 

tart.  Tervezett nyitás október 1-én, a jelenlegi rendőrőrs he-

lyén.                                                                                     

Fejtse meg a rejtvényt, a színnel jelölt fősorban megtudhatja, az augusztus hónaphoz kapcsolódó 

ünnepünk elnevezését. 

A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesül-

nek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2015. augusztus 28-ig, Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának Titkárságán.  

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em. 

Az 1. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Domokos Szonja, Kummer Zoltánné, ifj. Zelenák Ferenc 

Nyereményük: Értékes könyvcsomag 

Gratulálunk! 


