
 

 II. évfolyam 4.szám - 2016. július 

FELÚJÍTÁSOK A SAJÓBÁBONYI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet 

csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek 

téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.„ 

                                                                                                                              91 zsoltár 9 – 12. 

2015-ben kezdődtek el a felújítások, a refor-

mátus templomban. A padok cseréje teljes 

mértékben megtörtént, a belső felújítást 

(festés, föld és betonozási munkálatok) köz-

foglalkoztatás keretében sikerült megvalósíta-

ni. A 2016-os esztendőre a járólapozás maradt. 

Isten kegyelméből és segítséggel az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától 2 millió Ft-ot 

kapott az egyház, a folyamatban lévő beruhá-

zások befejezéséhez. Ebből az összegből, a 

presbitérium és a gyülekezet döntése alapján a 

járólapozást és a teljes külső felújítást szeret-

nénk elvégeztetni, valamint őszre néhány pad-

sorba a fűtést is szeretnénk megcsináltatni. Na-

gyon örülünk annak, hogy az elmúlt évben ka-

pott adományoknak és az önkormányzat támo-

gatásának köszönhetően megújulhat a templo-

munk és a külső homlokzat is ékessége lesz a református gyülekezetnek és a Városnak is. 

                                                                                                                       Bányiné Varga Erzsébet 

                                                                                                                         református lelkipásztor 
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ÉRV FEJLESZTÉSE A TELEPÜLÉSÜNKÖN 

Sajóbábonyban  a Sportpályától indulva, a Takarékszövetkezet melletti területen át, az Erzsébet királyné 

út elejéig terjedő vízvezeték érintett szakaszán, a gya-

kori csőtörések miatt az ÉRV Zrt. a vezeték bélelését 

végzi. A rekonstrukcióra a település megfelelőbb vízel-

látása érdekében van szükség.  Továbbá a tűzcsapok 

cseréje, felújítása is folyamatos, ennek köszönhetően a 

teljes település biztonságosabb lesz. 

Kérünk mindenkit, hogy a munkálatok ideje alatt ne 

közelítse meg a munkaterületeket a balesetek elkerülé-

se érdekében! 

DIÁKMUNKA 2016 

Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a "Nyári 

diákmunka" elnevezésű munkaerő-piaci programra! Kö-

zel 36 tanuló tölthette/töltheti a nyári diákmunkát az ön-

kormányzat valamelyik intézményénél! A program során 

2016. július 4. és augusztus 19. között a diákok 2 hetes 

turnusban váltották egymást. A pályázatnak köszönhető-

en a diákok betekintést nyerhettek az önkormányzat in-

tézményeinek működésébe és nem mellékesen nyári 

zsebpénzt is kerestek ezáltal! 

A TANÁCSTEREM FELÚJÍTÁSA 

Teljesen új köntösbe  bújik a Polgármesteri Hivatal 

Tanácsterme. A felújításnak köszönhetően egy telje-

sen új, modern  belsőt kap a terem, amely a polgári 

szertartások  és testületi ülések helyszínéül szolgál. 

 

KÖNYVAJÁNLÓ, ÚJDONSÁG A KÖNYVTÁRUNKBAN 

Dárdai Pál: Dárdai  

Dárdai Pál önéletrajzi könyvéből megismerhetjük a sportoló hitvallását, a pályafutá-

sát és bepillanthatunk a magánéletébe is. Dárdai rávilágít sokakat foglalkoztató kér-

désekre, megválaszolja, hogyan lesz egy magyar futballistából sikeres Bundesliga 

edző. Dárdai Pál könyve végre egy kendőzetlenül őszinte, szókimondó, külső hatá-

soktól mentes vélemény a magyar futballról. 
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STOLICA TÚRA 

2016. július 9-10-én Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának és a Testvértelepülésünk Rejdova 

vezetésének jóvoltából, újra 50 sajóbábonyi 

lakosnak nyílt lehetősége arra, hogy teljesítse a 

minden évben megrendezett Stolica túrát 

(Stolica csúcs 1476 m). Szlovákiában a Gömör

–Szepesi-érchegységben a Stolica nevű csúcs 

alatt, mintegy 1300 méteres tengerszint feletti 

magasságban ered a Sajó, a túrázók ezt a helyet 

is meglátogathatták. A szombati hegymászást 

követően, a kirándulóknak vasárnap lehetősé-

gük nyílt megtekinteni a Dobsinai jégbarlangot 

és a Betléri kastélyt. A Rejdovaiak ismét bizo-

nyították vendégszeretetüket. A résztvevők felejthetetlen élményekkel gazdagabban térhettek haza. 

 

DEBRECENI KIRÁNDULÁS 
 
A Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi Könyvtár 2016. június 06-án ki-

rándulást szervezett Debrecenbe.          

A résztvevők fakultatív döntésén 

múlt, hogy az Állat– és Növénykert-

ben vagy a Mediterrán Élményfürdő-

ben kívánják eltölteni ezt a napot. Az 

élményfürdőt választóknak a dús trópusi növényzet között lehetősége nyílt a különböző hosszúságú és 

kialakítású csúszdák és a waterball játék kipróbálására. A gyerekek, két pancsolás között az óriás gyer-

mekjátszóban kereshettek újabb kalandokat, a legbátrabb vállalkozók pedig a mászófalon tesztelhették 

rátermettségüket.  A programot színesítette az óránkénti Vizi zumba és a medencében gyakran beinduló 

hullámverés. A kiránduláson kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.  

BICIKLITÚRA 

Az előző év  kezdeményezését folytatva, újra két keré-

ken teljesíthették a Varbó - Sajóbábony távolságot a 

vállalkozó kedvű Sajóbábonyiak. 

A 18 km-es távolság, a kevésbé gyakorlott biciklisek 

számára sem jelentett túl nagy megterhelést. A Varbói 

tóhoz megérkezve, elfoglalhattuk a Horgász büfé mel-

letti területet, ahol rövid pihenő után lehetőségünk nyílt 

tollaslabdázni, focizni. A családias hangulatban eltelt 

napon a résztvevőknek lehetősége nyílt kerékpárral fel-

keresni a Fónagyságot. Mindenki megelégedésére na-

gyon kellemes napot tölthettek együtt a túra résztvevői.  

Köszönetet szeretnénk mondani Kaposi Katalinnak és a Sajóbábonyi Rendőrőrs munkatársainak, hogy 

segítséget nyújtottak a túra megvalósulásában. 
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 Meghívó - Augusztus 20. ünnepség 
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: a római katolikus templom 

Időpontja: 2016. 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 plébániai kormányzó, 

                                                 Dr. Szarka János görög katolikus parochus, 

 Ünnepi koncertet ad:      Újvári Marika előadóművész. 

 

VÁROSNAPI KÍSÉRŐPROGRAMOK 

 

Kertészeti termékek és termések kiállítás: Sajóbábonyi 

Kertbarátkör Egyesület kiállítása  

Kiállítás megnyitó: 2016. augusztus 25. (csütör tök) 16.00 óra  

Megtekinthető: 2016. augusztus 25-27.  

 

 

 

Kreatív klub kiállítása:  

 

A Kreatív klub tagjainak műveiből. 

Kiállítás megnyitó:  

2016. Augusztus 24. (szerda) 17.00 óra 

 

 

 

 

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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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Szelektív hulladékgyűjtő edé-

nyek kiosztása teljes mértékben meg-

történt a településen. A szemétszállítás 

díja a fejlesztést követően sem válto-

zott, viszont a társasházaknál a kom-

munális hulladékgyűjtő edényeket 

(fekete színű)  hetente 2x  hétfőn és 

csütörtökön, a szelektív hulladékgyűjtő (kék-sárga színű) edényeket kettő hetente (páros héten)  pénteki 

napokon szállítja el a ZV. Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

A szelektív hulladékgyűjtő edények esetében amennyiben az edény hamarabb megtelne, mint ahogy az 

ürítés megtörténne, a szelektív hulladékot átlátszó zsákba kell gyűjteni, amelyet a hulladék elszállítását 

végző személyektől (500Ft/db áron) vagy önállóan szerezhetnek be a lakók, vagy a közös képviselők. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális hulladékot ne helyezzék az edények mellé környeze-

tünk megóvása és a rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében. 

Az Önkormányzat gondoskodott a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek tárolásáról, azon társasházaknál, 

ahol ez hely hiánya miatt nem volt megoldható. 

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELADÓK 

A társasházak által korábban használt hulladékgyűjtő edényeket Sajóbábony Város Önkormányzata el-

adásra kínálja 5000 Ft/db áron, a készlet erejéig. Vételi szándékát a Polgármesteri Hivatal titkárságán 

személyesen, ügyfélfogadási időben vagy a 06-46/549-030-as telefonon jelezheti. 

TÁRSASHÁZI PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA 

Az Önkormányzat több társasház tekintetében az anyagköltséggel, a lakók pedig társadalmi munkájuk-

kal járulnak hozzá a társasházi parkolók kialakításához.  

Kérjük a Tisztelt Társasház tulajdonosokat, közös képviselőket, hogy amennyiben ilyen parkoló kialakí-

tását szeretnék megvalósítani, a társasház tulajdonosok többségének aláírásával ellátott kérelmet juttas-

sák el az Önkormányzat részére. A kérelemben jelöljék meg, hogy mely társasház, melyik részén szeret-

nék kialakítani a parkolót.  

A képviselő-testület, helyszíni bejárást követően dönt a kérelemben foglaltakról. 
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SEMMELWEIS NAP, A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA 

 

Minden évben  július 1-jén az anyák megmentőjé-

nek, Semmelweis Ignácnak a  születésnapján emlé-

keznek meg az egészségügyben dolgozókról. Az Ön-

kormányzat nevében Sajóbábony polgármestere           

dr. Szilva István, e nap alkalmából köszöntötte a te-

lepülés egészségügyi dolgozóit és mondott köszöne-

tet  áldozatos munkájukért. 

 

 

NAPELEMPARK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 

Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium energiaügyért felelős államtitkára, 

Szegedi-Viczek Judit, a Solarpark-Bábony Kft. 

ügyvezetője és dr. Szilva István polgármester adta 

át július 6-án Sajóbábonyban, a régió legnagyobb 

naperőművét. A Newergies Kft. kivitelezésében, 

a Solarpark-Bábony Kft. 200 millió forintos beru-

házásában 500 kilowatt teljesítményű naperőmű 

épült, melynek 1,2 hektáros területén  1930 db 

265 Wattos teljesítményű napelem modul találha-

tó. Az itt megtermelt áram 200 családi ház éves 

fogyasztásának megfelelő mennyiség. A 200 mil-

lió forintos beruházást a Solarpark-Bábony Kft. saját forrásból és banki hitelből fedezi, uniós támogatást 

nem vett igénybe a cég.  

KECSKEMÉTI ANIKÓ 

Kecskeméti Anikót Pedagógus nap alkalmából  június 06-án a Diósgyő-

ri Gimnáziumban megtartott ünnepségen a KLIK (Klebersberg Intéz-

ményfenntartó Központ) képviseletében dr. László István tankerületi 

igazgató „Elismerő Oklevélben” részesítette. Megköszönve példamuta-

tó, áldozatos tevékenységét, mellyel sikeres életúthoz segítette hátrá-

nyos helyzetű tanítványait. A rangos kitüntetéshez szívből gratulálunk, 

további munkájához sok örömet és sikereket kíván: Sajóbábony Város 

Önkormányzata.  
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„HULLADÉKUDVAR” REKONSTRUKCIÓJA 

A hatóság döntése alapján, az Önkormányzat  közbeszerzési eljárás keretében, kiválasztotta azt a céget 

aki az adott területet rendbe tette. A munkálatok során több ezer köbméter törmeléket válogattak szét, 

ártalmatlanították és helyeztek hulladéklerakóba.  

 

 

A Városháza külső homlokzatának felújítása

(festése) befejeződött, a körülötte lévő parkolók 

térkövezése folytatódik. Megújult a „műhely” 

tetőszerkezete és a homlokzat is új színezést ka-

pott.  Közterületi padok, szeméttároló edények 

cseréje folyamatos. Kérjük a tisztelt közös kép-

viselőket, lakosokat, hogy amennyiben közterü-

leti pad kihelyezését, cseréjét szeretnék, úgy igé-

nyüket írásban jelezzék az Önkormányzat részé-

re. A Kinizsi úton lévő garázssor rendbetételét, 

murvázását a tulajdonosok kérésére az Önkor-

mányzat elvégezte. A fejlesztések megvalósulásában minden esetben bevonásra kerültek a közfoglalkoz-

tatottak.  A Város mezőgazdasági tevékenységében kiemelkedő eredménnyel dolgoznak a közfoglalkoz-

tatottak. Az általuk termelt javak a szociális konyhán kerültek, illetve kerülnek folyamatosan felhaszná-

lásra. 

 

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI 
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SPORTHÍREK 

LABDARÚGÁS 

A hagyományoknak megfelelően 2016. júniu-

sában tartották meg a magyar Labdarúgó Szö-

vetség  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igaz-

gatóságának értékelő és díjátadó gáláját. 

Sajóbábony VSE csapata a Megyei I. osztály 

kategóriában a harmadik helyen végzett, a gól-

király címnek Kovács Péter (Sajóbábony VSE) 

játékosa örülhetett. A Megyei UP, U-16, Nyu-

gat  legsportszerűbb csapata, a Sajóbábony 

VSE, míg a 3. legjobb góllövő Varga Zsig-

mond lett. 

A 2016-2017-ES LABDARUGÓ SZEZON  

ŐSZI FORDULÓ KEZDŐ, ILLETVE HAZAI MÉRKŐZÉSEI: 

1. 2016.08.13. 17.00 SZENDRŐ - SAJÓBÁBONY 

2. 2016.08.21. 17.00 SAJÓBÁBONY - ONGA 

3. 2016.09.03. 16.30 SAJÓBÁBONY - BŐCS 

4. 2016.09.17. 16.00 SAJÓBÁBONY - MÁD 

5. 2016.09.24. 16.00 SAJÓBÁBONY - BÁNHORVÁTI 

6. 2016.10.01. 15.00 SAJÓBÁBONY - MVSC 

7. 2016.10.22. 14.30 SAJÓBÁBONY - MOJITO-LEMON BTE F.ZSOLCA 

8. 2016.11.05. 13.00 SAJÓBÁBONY - ENCS 

9. 2016.11.19.13.00 SAJÓBÁBONY - TOKAJ 

10. 2016.11.26. 13.00 SAJÓBÁBONY - SZENDRŐ ( Tavaszi forduló előrehozott mérkőzés) 

 

TAVASZI FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI: 

1. 2017.03.11. 14.30 SAJÓBÁBONY - TISZAKESZI 

2. 2017.03.-25. 15.00 SAJÓBÁBONY - BOGÁCS TERMÁLFÜRDŐ  

3. 2017.04.22. 17.00 SAJÓBÁBONY - SZERENCS 

4. 2017.04.29. 17.00 SAJÓBÁBONY - ÓZDI FC 

5. 2017.05.13. 17.00 SAJÓBÁBONY - EDELÉNYI FC 

6. 2017.05.27. 17.00 SAJÓBÁBONY - KARCSA 
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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 2016.08.31-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán.  

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

Az 2. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Nagy Istvánné, Polák Zoltánné, Kazsimér Vencel 

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

vatal Titkárságán vehetnek át. 

Gratulálunk! 


