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Szilveszterkor 

 

Engedjük el ezt az évet, 

hozott rosszat, hozott szé-

pet. 

Az újat kezdjük tiszta lappal, 

legyél boldog éjjel-nappal. 

Kísérjenek szép emlékek, 

amik szíved mélyén élnek. 

A jövőtől újat várok, 

boldog új évet kívánok. 

 

                  Aranyosi Ervin 
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KREATÍV AJÁNDÉKOZÁS 

A "Sajóbábonyi Kreatív Klub" nevű civil csoport minden év végén meglep valamilyen gyermekintéz-

ményt saját készítésű ajándékaikkal. Az elmúlt években a miskolci Gyermekkórház ill. a nagybarcai Cse-

csemőotthon lakói is kaptak ajándékot, most pedig a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Pitypang Egységes 

Óvoda-Bölcsőde Tagóvodájára esett a választás. A gyermekek óriási örömmel fogadták a klubtagok kézi-

munkáit (figurákat, quilling képet, babaruhákat, takarókat, stb).  

 

 

TÉLAPÓ ITT VAN….. Hinni jó!  

December elején a gyerekek és a szülők is Mikulás ünnepére készülnek az egész országban. Így van ez 

Sajóbábonyban is.  

A művelődési ház dolgozói az ünnepi hangulat fokozása érdekében díszítették fel a sajóbábonyi Ipari 

Park kultúrtermét ahová  2015. december 04-én érkezett a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Közel 450 

gyermek, a szüleik, pedagógusaik és óvodapedagógusaik gyűltek össze, hogy Sajóbábony Város Önkor-

mányzata, a Déryné Szabadidőközpont és a KISS cégcsoport által szervezett Mikulás ünnepségen részt 

vehessenek.  

A sajóbábonyi gyerekekkel együtt várták a Télapót a KISS cégcsoportban dolgozók gyermekei is. Az 

ünnepség helyszínén a gyerekeknek teával és süteménnyel  kedveskedtek a szervezők. 

Mikulás napi gyerekműsorával a Diri Dongó együttes lépett fel és szórakoztatta az egybegyűlteket.   

A lelkes kis nézők az előadás végén  énekkel hívták a Télapót, aki csakhamar meg is érkezett és kram-

puszai segítségével átadta a gyerekeknek a várva-várt csomagot. 

A nagy számban jelenlévő érdeklődők remek hangulatban töltötték el együtt a rendelkezésre álló időt.  

Ezúton is szeretnénk megköszöni a  KISS cégcsoportnak a rendezvénnyel kapcsolatban nyújtott segítsé-

gét, támogatását. 
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ÉLETMÓD KLUB 

November 3. előadás                                                                                            

November 3-án Dr. habil. Takács István PhD címzetes egyetemi tanár, 

belgyógyász, hematológus, immunológus, onkológus volt az Életmód klub 

vendége, aki rendkívül tartalmas, magas színvonalú előadásával gazdagí-

totta a jelenlévők tudását.  

Előadónk beszélt a vérképzésről, a vérszegénységről, a véralvadásról és a 

leukémiákról, s ezek kezelési lehetőségeiről. 

 

 

 

December 1. előadás  

December 1-én egy nagyon jó hangulatú teadélután keretében ismerkedtünk meg Csobádi Gyön-

gyi pszichológussal. Életszerű, a hétköznapokban is  aktuális témát hozott nekünk: a szeretet kifejezésé-

nek módjait.  

Előadónk Gary Chapman amerikai pszichológus könyve alapján beszélt arról, hogy  minden embernek 

van olyan „szeretetnyelve”, amelyen keresztül leginkább el tudja fogadni és ki tudja fejezni a szeretetét. 

Ezek a minőségi idő, szívességek, testi érintés, elismerő szavak és az ajándékozás. Az előadás sikerét a 

sok kérdés, hozzászólás és sütemények melletti jó beszélgetés is jelezte. 

 

                                   

 

                               

                                      2016-ban újra várunk minden érdeklődőt programjainkra! 

                                                                                                                         

                                                                                                              Az Életmód klub vezetősége 
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ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

A karácsonyt megelőző hetekben az Adventi napok nyújtják számunkra a lelki felkészülést az év leg-

szebb és legszeretetteljesebb ünnepére. Ilyenkor melegség és meghittség költözik a lelkekbe.  

Az advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésből származik. Jelentése: „az Úr eljövetele”. Ennek 

értelmében a karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 

 A szeretetben gazdag meghitt hangulatot az Adventi koszorú segít elérni.  

Szorgos kezek építették városunk két koszorúját. 

Általában fenyőágból készítik a kör alakú koszorút, amelyet négy gyertyával díszítenek. 

Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál, ezek a hit, remény, szeretet, és öröm jelképei. A gyertyák fé-

nye segíti e négy érzelem megélését a mindennapokban, meggyújtásukkal meghitt hangulatot teremthe-

tünk. Kérhetjük Advent Angyalainak az eljövetelét, hogy legyenek velünk, és segítsenek bennünket ka-

rácsonyig, hogy a hit, remény, szeretet és az öröm része legyen életünknek.  

Sajóbábonyba az első Angyal Advent első vasárnapján november 29-én érkezett.  

Hegedűs Attila szavalatát követően a hitet jelképező lángot dr. Szilva István polgármester úr és Király 

Gáborné jegyző asszony gyújtotta meg a városháza előtti téren. Majd az Animus Csengettyű Együttes 

adott ünnepi műsort. Az ünnepség végén forralt borral, pogácsával és forró teával kedveskedett a város 

önkormányzata a résztvevőknek.            
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Egy héttel később advent második vasárnapján december 6-án érkezett a második angyal.  

Az adventi koszorú következő gyertyáját Loy Lászlóné és Juhász Judit intézményvezetők gyújtották 

meg. Az ünnepi műsort ez alkalommal az óvodás és általános iskolás gyermekek adtak.  

 

 

 

 

 

 

 

Advent harmadik vasárnapján, december 13-án száll le a harmadik angyal.  

A harmadik gyertya meggyújtására a tájház udvarán került sor, ahol az egyesületek és civil szervezetek 

adtak  ünnepi műsort. A Református templomban Fekete Nándor nívódíjas orgonaművész adventi, ünne-

pi hangulatú koncert összeállítását, hallgathatta meg az érdeklődő publikum. 

Advent negyedik vasárnapja december 20-ra esik. Ekkor érkezett a negyedik adventi angyal . 

A negyedik gyertyát Bányiné Varga Erzsébet Nagytiszteletű Lelkészasszony, dr. Szarka János görög 

katolikus Parochus és Lipcsák János római katolikus Főtisztelendő Úr gyújtotta meg ismét a Tájház ud-

varán, majd az egyházak képviselői adtak ünnepi műsort. 

Kihirdetésre kerültek a „Díszítsük együtt Sajóbábonyt” díszítési verseny eredményei is. 

 

 

 

 

 

 

Ha csendben figyelünk, szívünk legmélyén meghallhatjuk az angyalok dalát. Az angyalok ilyenkor kö-

rülöttünk vannak, és talán még azt is érezzük, hogy betakarnak selymesen puha szárnyaikkal…  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE 

 

Sajóbábony egykori tanácselnöke, dr. Szabó István 2015. november 29-én 

töltötte be életének 90. évét. Ebből az alkalomból kereste fel őt Vörösmarty 

úti otthonában dr. Szilva István polgármester és Jelcs Sándor képviselő, akik 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelével és az önkormányzat szerény 

ajándékával kedveskedtek az ünnepeltnek. 

További jó egészségben eltöltött éveket kívánunk!  

 

 

NAPELEMPARK ÉPÜL 

Napelempark kivitelezési munkálatai kezdődtek a 

sajóbábonyi református temető melletti mezőgazdasági mű-

velésből kivont mintegy 12.750 négyzetméter területen. A 

létesítmény teljesítménye 499,5 KWp lesz, amelyet 2000 db 

fotovoltaikus napelemtábla állít majd elő. Jelenleg a terület 

körbekerítése zajlik 460 méter hosszban. A projekt átadása 

és hivatalos beüzemelése 2016. április hónapjában várható!  

AKADÁLYMENTESÍTÉS 

A mozgáskorlátozottak már könnyebben megközelíthetik 

a Városháza intézményeit. Elkészült a mozgáskorlátozot-

taknak fenntartott parkoló és hozzá a járda, valamint a lift 

is hamarosan átadásra kerül.  

BODNÁRNÉ DR. KÁROLYI IBOLYA 

 

Dr. Károlyi Ibolya 2015. december 5-én átvehette a Magyar gyógyszeré-

szetért végzett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenysége elismerése-

ként a PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE emlékérmet. 

A rangos kitüntetéshez szívből gratulálunk, további áldozatos munkájá-

hoz sok örömet és sikereket kíván: Sajóbábony Város Önkormányzata. 
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SZOCIÁLIS ALAPÚ TŰZIFA OSZTÁSA  

 

Még az ünnepek előtt kiosztásra került a szociális 

alapú tűzifa. 

Az Önkormányzat közel 2 millió Ft értékben, több 

mint 100 családnak tudott 1-1 köbméter tűzifával se-

gíteni a téli időszakban. 

A kiosztás során végzett munkáért köszönet illeti a 

MESZ dolgozóit és a közfoglalkoztatottakat. 

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI GÉPJÁRMŰ 

Már új gépjármű hordja ki az ételeket a  

sajóbábonyiaknak! 

A Szociális konyha korábbi gépjárművét, új, modern 

autóra sikerült lecserélni Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának. 

SZÁNKÓPÁLYA 

Sajóbábony Város Önkormányzata Műszaki Ellátó Szerve-

zetének dolgozói és a közfoglalkoztatottak közösen terü-

letrendezést végeztek a „Kishegyen” ( sövény-, bokorritkí-

tás ). A munkálatoknak köszönhetően  a terület szánkózás-

ra alkalmassá vált a gyermekek nagy örömére. 

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ 

2015. december 22-én közel 40 gyerek választotta 

délelőtti elfoglaltságnak a Déryné szabadidőköz-

pont által szervezett kézműves foglalkozást.   

A már hagyománnyá vált Karácsonyi játszóházban 

remek alkalom adódott a közelgő ünnepre való rá-

hangolódásra.  A gyerekek díszeket és ajándékokat 

készíthettek asztalra, ajtóra, fenyőfára a jó hangu-

latban eltelt foglalkozáson. 
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PINCÉTŐL A PADLÁSIG 

HÁZGONDNOK 

LAKÁSOK, LÉPCSŐHÁZAK TAKARÍTÁSA, 

HÁZTARTÁSI GÉPEK, KONYHAI KISGÉPEK, ESZKÖZÖK, SZÓRAKOZTATÓ 

ELKTRONIKA  SZÁMIÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA, 

VÍZ, VILLANY INFRA FŰTÉS, LED VILÁGÍTÁSSZERELÉS, 

FESTÉS, BURKOLÁS SZIGETELÉS, 

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK KIVITELEZÉSE, STB. 

EGYÉB MUNKÁK VÁLLALÁSA IS LEHETSÉGES,  

ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN: 

 

MÁFISZ SZERVIZ, SAJÓBÁBONY,KOSSUTH L. ÚT 73.  TEL:06-70-665-8117 

 

Állattartók Figyelmébe! 

Tájékoztatom a Tisztelt állattartókat, hogy 2015. december 1-től a Szirmabesenyő, 

Déryné u. 23. sz. alatt lévő állatorvosi rendelőben a rendelési idő az alábbiak szerint 

változik: 

Hétfő:                                                            16 -18.00 

Kedd:                           8 - 9         és              16 -18.00 

Szerda:                                                          16 - 18.00  

Csütörtök:                                                      16 - 18.00 

Péntek:                         8 - 9         és              16 - 18.00 

 

Szombaton és vasárnap telefonos egyeztetés alapján. Az állat tartási helyén történő ellátása a fenti ren-

delési időkön kívül lehetséges.  

A napközbeni bejelentések az alábbi telefonszámokon tehetők meg:  

06 – 20/ 437 - 9102, 06 – 30/ 742 – 8238 

Valamint rendelési idő alatt a 06 - 46/ 307 - 476 számon is.  

 

Dr. Csillag Gyula  

állatorvos  
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LABDARÚGÁS  

                           Tabella 

 

Hely csapat pont 

1. Edelény FC 39 

2. Felsőzsolca 33 

3. Sajóbábony 31 

4. Encs 30 

5. Bogács Termálfürdő 29 

6. Onga 29 

7. Mád 28 

8. Bánhorváti 24 

9. Ózdi FC 16 

10. Szerencs 16 

11. MVSC 15 

12. Bőcs 14 

13. Tokaj 13 

14. Sátoraljaújhely 11 

15. Sárospatak 08 

16. Nagybarca 07 

TEKE 

A Szanki OBSE még mélyebbre taszította csapatunkat a hazai mérkőzésünkön. Nagy 7:1 arányú vere-

séget szenvedtünk a dél-alföldi egyesülettől. A játék folyamán nagyon kis különbségek döntöttek a pár-

harcoknál. Sajnos a kis eltérések az ellenfelünknek kedveztek és a végén nagy különbség alakult ki ja-

vukra. Az ifi csapatunknak sem sikerült a győzelem.   

LABDARÚGÁS HÍR 

 

 

A BAZFOCI.hu oldalon a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazga-

tósága szavazást indított, ahol az év legjobb me-

gyei focistája címért versenghettek a játékosok. 

A versenyt Városunk szülötte ifj. Tóth István 

nyerte. 

Gratulálunk és további eredményes játékot kívá-

nunk. 
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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 2016. január 25-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hi-

vatal Titkárságán.  

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

Az 6. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

B arati Istvánné, Gasparics Jánosné, Kocsis Józsefné  

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

vatal Titkárságán vehetnek át. 


