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Milyen ajándékot hozzon a Télapó? 

 

Milyen ajándékot hozzon a Télapó? 

Szívet melengetőt, lélek mélyén hatót, 

mosolyra fakasztót, melegséget adót? 

Csuda ajándékot hozzon a Télapó! 

Ne legyen túl drága, ne is legyen ára! 

Mégis elvihessem köztérre, utcára. 

Amit tiszta szívből tovább tudok adni, 

s aki kapja, annak könnyű elfogadni. 

Tudom már, Télapó, idén én mit kérek, 

olyan dolgot, amit szívesen cserélek, 

amit, hogyha adok, visszakapom menten, 

s örömmel viselek, mert arcomra kentem. 

Milyen ajándékot hozzon a Télapó? 

Egy télapómosolyt, az olyan megkapó! 

Legyen nagyon piros, görbüljön fölfelé, 

a világ jókedvét csomagolja belé! 

 

 

                                      Aranyosi Ervin 

 I. évfolyam 6.szám - 2015 november 

Tartalom: 
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ÉLETMÓD KLUB 

Október 6-án az Életmód klub vendége volt Dr. Katona 

Kornélia orvos-betegjogi képviselő. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy megismerhettük személyesen betegjogi képviselőnket, 

akihez a sajóbábonyi lakosok területileg tartoznak.        

Szakszerű, jogszabályokkal alátámasztott előadást hallhattunk 

mind a betegek, mind az egészségügyben dolgozók jogairól, 

lehetőségeiről és kötelezettségeiről. Előadónk részletesen 

beszámolt az egészségügyi ellátáshoz, emberi méltósághoz, kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz, önren-

delkezéshez, ellátás visszautasításához, egészségügyi dokumentáció megismeréséhez, orvosi ti-

toktartáshoz való jogokról, valamint a betegek együttműködési kötelezettségéről. A betegjogi képviselő a 

törvényekben és jogszabályokban meghatározott keretek között védi a betegek jogait, segíti őket azok 

megismerésében és érvényesítésében pl. segít a beteg panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti 

a panasz kivizsgálását, segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban. Az 

előadáson résztvevők több kiadványt is hazavihettek a betegjogokról, amelyek az OBDK hivatalos an-

yagai.  

Köszönjük a megjelentek figyelmét és érdeklődését!   

                                                                                                                             Kónyáné dr. Bodnár Eszter 

TARDONAI SZÜRETI FESZTIVÁL  

A Tardonai Óvodától meghívást kaptunk 2015.09.19.-re (szombat) a településen szervezett Szüreti Fel-

vonulásra. A rendezvényen 6 méhecske csoportba járó óvodásunkkal vettünk részt. Megérkezésünk után 

a gyerekek lovas kocsin ülve juthattak el a rendezvény 

helyszínére, ahol gazdag vendéglátásban volt részünk. 

Ezt követően ismerkedtünk a helyszínnel, megcsodáltuk 

a dekorációkat. 

Ezután került sor az óvodai csoportok fellépésére. A mi 

óvodásaink egy őszi dalos játékokból összeállított cso-

korral kedveskedtek a vendégeknek. Nagyon ügyesek 

voltak a gyerekek, élvezték a színpadon való szereplést, 

büszkék voltak magukra és mi is rájuk. A vendégek 

tapssal köszönték meg a gyermekeknek a kedves kis előadást. 

Majd jöhetett az önfeledt szórakozás az ugráló-vár, mely hatalmas sikert aratott a gyerekek körében.                            

                             Turcsik Zsoltné 
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KERTBARÁTOK 

Az októberi soros ülésen Prof. Dr. Hevesi Attila Sajóbábony természetföldrajzáról tartott előadást, majd 

Molnár Zoltán elnök értékelte a szeptemberi programokat. 

A kertbarátkör volt a Császtai búcsún, az első Pro Lecsó piacon Sajókeresztúrban, meglátogatta a 77. 

OMÉK-ot Budapesten. 

A novemberi ülésen Dr. Kovács Balázs hidrogeológus a vízkinyerési lehetőségekről és módszerekről 

beszélt, szemléltetve térségünk adottságait. 

A továbbiakban szó volt az adventről, az évzáró rendezvény megtartásáról. 

Ezen  a napon kiszállításra került a megrendelt vetőburgonya  a kertbarátkör tagjai részére.  

                                                                                                                                             Molnár Zoltán 

                                                                                                                                                      elnök 

 

                                                                                                      

 

 

  

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  

59. ÉVFORDULÓJA 

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

tünk 2015. október 22-én Sajóbábonyban, a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében. 

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956 évi forradalom és 

szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság  1989 évi kikiáltásának napja. 

A megemlékezésen színvonalas ünnepi műsort adtak az általános iskola  tanulói. A gyermekeket felké-

szítő pedagógus: Szűcs Izolda. 

A rendezvényen ünnepi köszöntőt Dr. Szilva István polgármester mondott. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

TŰZIFA PÁLYÁZAT 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásár-

láshoz pályázatot nyújtott be. A pályázaton a szociálisan rászorulók részére 103 m3-

 keménylombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség. 

A képviselő-testület rendeletében meghatározta a támogatott természetbeni juttatás jo-

gosultsági feltételeit, a lakosság által benyújtandó támogatási igény elbírálásának szem-

pontjait, melyek figyelembe vételével kerül kiosztásra a tűzifa. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a támogatás benyújtására 

2015. november 30. napjáig van lehetőség a Polgármesteri Hivatalban. 

A tűzifa kiosztására várhatóan 2015. december hónapban kerül sor. 

A tűzifa pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató, részletek után érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 

lehet, illetve  a rendelet a település honlapján www.sajobabony.hu oldalon megtalálható. 

HIRDETÉS 

Sajóbábony Város Önkormányzata eladásra kínál 1 db Atv 250 ccm 

(4 ütemű, egyhengeres, 4 sebesség+ tolatás) típusú quadot.  

Licit ár: 200.000.- 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. december 22. 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        Licit ár:      15.000.- Ft 

Mérleghinta                       10.000.- Ft 

Vár + csúszda                 25.000.- Ft 

Nyújtó 4 részes                     10.000.- Ft 

Bástyás mászóka (óvodai)          25.000.- 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. december 22. napjáig. 

A borítékra kérjük ráírni „ Játszótéri eszköz megvásárlása” ! 

A vásárlásra a minimum ártól a legmagasabb ajánlatot tevő jogosult.  

Közmeghallgatás 

2015. december  10-én csütörtökön Sajóbábony Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, az 

Ófaluban található Rendezvények házában 18.00 órai kezdettel. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 
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ÁRKOK RENDBETÉTELE 

Az útpadkák megnyesését követően, most a csapadékvíz elve-

zető árkok rendbetételére is sor került a   26-os főút sajóbábonyi 

bekötő szakaszán.  Várhatóan a jövő év tavaszán a munkálatok 

a Vörösmarty út rendbetételével folytatódik tovább. 

Ezen az útszakaszon is megvalósul az útpadka rendezés, a csa-

padékvíz elvezetés, az árkok profilkanállal történő rendbetétele. 

FASOR TELEPÍTÉS 

Újabb fasorral szépül Sajóbábony. Ezúttal Japán díszcseresz-

nye facsemeték kerültek telepítésre a Váci Mihály út bevezető 

szakaszára.  

Jászkai Imre - Athén - 2015 

Jászkai Imre tanár úr - ahogy sokan szólítjuk (szólítottuk) - ismét öreg-

bítette településünk hírnevét. 

Négyszeres veterán világbajnokként utazott ki Athénba az olimpiák ős-

hazájába megrendezett bajnokságra. Célja az volt, hogy 64 évesen meg-

szerezze 5. világbajnoki aranyérmét. Sajnos ez nem sikerült, mert kötött 

fogásban „csak” ezüst, szabadfogásban pedig bronz éremmel gazdagod-

hatott.   

A birkózás iránti szeretete, kitartása, és óriási akarata segítette Athénban 

elért eredményét, melyet a következő mondatokkal jellemzett: „Örülök, 

hogy két éremmel zártam, persze lehetett volna fényesebb is, de így utó-

lag elégedett vagyok az eredménnyel.” 

Településünk Önkormányzata ezen az éven 100.000 Ft-tal támogatta Jászkai tanár úr világbajnoki rész-

vételét.   

Gratulálunk eredményeihez és további sikereket kívánunk!                                                  Buksa Bianka 

Zumba 

Zumba Fitness órák Kezdőknek is! Minden hétfőn a Déryné szabadidőközpontban 17.15-től 

Kolobiskó Rita vezetésével! 

A Zumba egy vidám hangulatú, zenés táncos edzésforma, amitől amellett, hogy fitt és egészségesebb 

leszel, még jó kedvre is derülsz. 

Miért jó a Zumba? 

Segíti a fogyást, formálja az alakod, stresszoldó, energiával tölt el. 

Gyere és próbáld ki Te is! 

Egy alkalom 400 FT/fő! 
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IFI: 

2015.10.11. 

Tokaj-Sajóbábony                 2 - 0 

MOLNÁR KRISZTIÁN (8) 57' 

ANTÓNI RÓBERT (15) 86' 

2015.10.17. 

Sajóbábony-Sátoraljaújhely       6 - 0 

CSATTOS CSABA (5) 12' 

UJJ DÁNIEL ALBERT (14) 21' 

MIDA MÁRIÓ (9) 26' 

JURKÓ DÁNIEL (4) 41' öngól 

LÁZI CSABA (2) 70' 

BURAI MILÁN (15) 87' 

2015.10.24. 

Bogács Termálfürdő-Sajóbábony   2 - 3 

MIZSER NORBERT (7) 44' 

MORONCSIK ROLAND (8) 7' illetve 

CSATTOS CSABA (5) 14',30’,’38’ 

2015.10.31. 

Sajóbábony-Felsőzsolca   0 - 1 

HAJDÚ ÁKOS (10) 68' 

2015.11.07. 

Szerencs-Sajóbábony    2 - 2 

TÓTH TAMÁS (14) 7' 

NAGY ÁDÁM (20) 87’ illetve 

CSATTOS CSABA (5) 78',81’ 

2015.11.14. 

Sajóbábony-MVSC        0 - 2 

GALAMB MÁRIÓ (11) 58' 

ORBÁN GYÖRGY (17) 7' 

2015.11.21. 

Edelényi FC-Sajóbábony   4 - 1 

VÁRADI JÁNOS (11) 35' 

SILYE SÁNDOR (7) 4' 

LAKATOS LÁSZLÓ (15) 47',63’ illetve 

CSATTOS CSABA (5) 56' 

FELNŐTT: 

2015.10.11. 

Tokaj-Sajóbábony     1 - 8 

CSORDÁS BALÁZS (22) 10' 

KISS GERGŐ (3) 30' öngól ill.: 

NYESTE JÁNOS (16) 5',61’,70’,80’ 

VARGA ZSIGMOND (11) 50' 

KOVÁCS PÉTER (7) 72',88’ 

2015.10.17.  

Sajóbábony-Sátoraljaújhely   2 - 1 
TÓTH ISTVÁN (10) 64' 

KOVÁCS PÉTER (18) 72' illetve 

SZABÓ ISTVÁN (11) 11' 

2015.10.24. 

Bogács Termálfürdő-Sajóbábony   2 - 1 

BAZSÁNYI PÉTER (2) 69' öngól 

SZEBERIN PATRIK (19) 9' ill.: 

VARGA ZSIGMOND (11) 19'  

2015.10.31. 

Sajóbábony-Felsőzsolca  1 - 0 

KOVÁCS PÉTER (9) 25'  

2015.11.07. 

Szerencs-Sajóbábony   3 - 7 
SZEGEDI ZSOLT (14) 9’, 56' 

ERDEI ZOLTÁN (6) 77'  ill.: 

KOVÁCS PÉTER (9) 27',51’,64’ 

MOLNÁR CSABA (13) 37' 

NYESTE JÁNOS (16) 39',66’ 

TÁTRAI GERGŐ (5) 6' 

 

2015.11.14. 

Sajóbábony-MVSC        5 - 1 

KOVÁCS PÉTER (9) 5',56’ 

VARGA ZSIGMOND (11) 50' 

TÁTRAI GERGŐ (5) 67' 

HRONYECZ NORBERT (7) 69' illetve 

SZAJKÓ RICHÁRD (9) 84' 

2015.11.21. 

Edelényi FC-Sajóbábony 1 - 2 

KOMJÁTI DÁNIEL (7) 60' illetve 

VARGA ZSIGMOND (11) 27' 

KOVÁCS PÉTER (9) 46' 

LABDARÚGÁS  

AZ ŐSZI SZEZON MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS GÓLSZERZŐI: 
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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 

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 

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

nek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2015. december 11-ig, Sajóbábony Polgármesteri Hi-

vatal Titkárságán.  

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

Az 5. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Bálint Ferenc, Bányiné Varga Erzsébet, Tóth Istvánné,  

Nyereményük egy-egy értékes könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a Polgármesteri Hi-

vatal Titkárságán vehetnek át. 

Gratulálunk! 


