
 

 II. évfolyam 6.szám - 2016. november 

  

 

 

 

                           Az ünnepek közeledtével a Déryné Szabadidőközpont és  

                       Városi Könyvtár 2016-ban is meghirdeti karácsonyi díszítőversenyét.  

   Keressük a legszebben feldíszített és kivilágított:                                           

             Minden nevező oklevelet kap, a kategóriák első 3 helyezettje tárgyjutalomban részesül. 

                                                                 Eredményhirdetés:  
                                      2016.  december 18. (Advent 4. vasárnap) 

                                                     a Tájház udvarán az ünnepség alatt. 

        

                    Nevezés leadása a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban (Bocskai u. 2.) 
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ÉLETMÓD KLUB  

Boruljon rózsaszínbe a világ! 

Ez volt az Életmód klub októberi előadásának címe. A rózsa-

szín szalag a mellrák elleni összefogás nemzetközi jelképévé 

vált és egyben a remény szimbóluma is. A mellrák nem válo-

gat, nem befolyásolja sem bőrszín, sem országhatár, sem élet-

kor - valljuk a Mellrákinfó Egyesülettel együtt, akik meg-

tiszteltek bennünket jelenlétükkel, előadásukkal. Vendégeink 

maguk is érintettek, emlőműtéten átesett nők, akik hiteles tá-

jékoztatást adtak a korai felismerés módjáról, az önvizsgálat-

ról, a szűrések fontosságáról és a kezelési lehetőségekről. A 

Mellrákinfó Egyesület segítséget nyújt mindenkinek, hogy 

kialakulhasson a diagnózist követő megfelelő hozzáállás.  

Köszönjük Bodnár Erika színvonalas előadását! 

A délután másik részében Nyíri Emőke a Nő örök egészség-

bolt (Miskolc, Régiposta utca) vezetője tartott bemutatóval egybe-

kötött szakmai tanácsadást a helyes melltartóválasztásról és vise-

letről. Diszkrét és finom humorú előadásában mindenki választ 

kapott saját problémáira, kérdéseire és megtudtuk, hogy nincs le-

hetetlen kérés a melltartóvásárlásnál. Megfelelő szakértelemmel, 

hozzáállással és a termékek széles választékával mindenki egyénre 

szabottan megtalálja a számára megfelelőt, azok is, akik emlőmű-

téten estek át. 

A Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület vezetősége  

KERTBARÁTKÖR 

A nyári eseményeink után - szeptember, október hónapok-

ban - a szüret, a betakarítás ideje volt. Sajnos az esős időjá-

rás befolyásolta a minőséget, nehezítette az időszakos kerti 

munkákat. 

Soros kertbarátköri ülésünk 2016. november 7-én volt. Dr. 

Farkas Attila kertészmérnök és dr. Csepregi Csaba hegybíró 

tartottak előadást a szüret utáni teendőkről, szakmai írásos 

anyagokat adtak át, valamint választoltak az érdeklődők kér-

déseire. 

Az összejövetelen ismertetésre  került a 2017. évi kirándulá-

sok tervezete is. 

A következő ülés december 5-én (hétfőn) 17.00 órakor lesz. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Molnár Zoltán 

      elnök 
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REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY/SAJÓBÁBONY 1956-2016 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA  

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

2016. október 21-én Sajóbábonyban, a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében. A megemlékezésen 

ismét színvonalas ünnepi műsort adtak az általános iskola tanulói, akikhez csatlakoztak városunk ifjú 

tehetségei is: Oláh Alexandra és Hegedűs Attila személyében.  

A gyermekeket felkészítő pedagógus: Szűcs Izolda.  

Az iskolások műsorát a MINTHA zenekar előadása követte. 

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Dr. Szilva István polgármester.  
 

Koszorúzás és emlékkoncert az '56. októberi forradalom 60. évfordulója alkalmából 

A Sajóbábonyi Református Egyházért Alapítvány Kuratóriuma 

2016. november 6-án koszorúzással és emlékkoncerttel tisztelgett 

az 1956. októberi forradalom hőseinek, a szabadságharc 60. évfor-

dulója alkalmából. A Sajóbábonyi Református templomban meg-

tartott programot Tóth Béla, a kuratórium elnöke nyitotta meg. A 

Himnusz közös éneklését követően Bányiné Varga Erzsébet refor-

mátus lelkész is méltatta az eseményt. Ezek után Hegedűs Attila 

szavalatát és a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek nagy sikerű 

koncertjét hallgathatta meg az érdeklődő közönség.   

EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA 

Az 1997-ben ünnepélyes keretek között átadott, az I. és II. Világhábo-

rú áldozatainak emlékére állíttatott emlékmű felújítására került sor. A 

közel 20 év alatt jelentős mértékben leromlott az állapota az alkotás-

nak. Repedések keletkeztek rajta, egyes részei bemohásodtak, vala-

mint az emléktáblán lévő írás már szinte teljesen lekopott. Az előzőek-

ben említett hibák javításának, renoválásának az ismeretlen személyek 

által ráfestett grafiti eltűntetésének köszönhetően, az emlékmű szinte 

újra a régi fényében tündököl.  

Az alkotás állapotának megőrzése érdekében több rétegben impregnál-

va lett, amely még időtállóbbá teszi az emlékművet. 
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ARANYOSI PÉTER ELŐADÁSA 

 

2016. november 5-én a Sajóbábonyi Vegyipari Park Kultúrtermében tartotta meg önálló estjét, Négybe-

tűs Szavak címmel Aranyosi Péter humorista. 

„Hazaértem! Sajóbábonyban éltem az első három évemet, és minden vakációt itt töltöttem a nagyszüle-

imnél!„  

Mondta Aranyosi Péter, aki Sajóbábonyi gyermekkori élményeit beleszőtte előadásába. A telt ház előtt 

zajlott dumaestet remélhetőleg a jövőben több hasonló követheti majd! 

 

 

Meghívó 

Mikulás ünnepségre 

Sajóbábony Város Önkormányzata Mikulás ünnepséget rendez a Sajóbábonyi 

Vegyipari Park Kultúrtermében. 

Az ünnepségre szeretettel várjuk a Sajóbábonyban élő 2 és 10 éves kor közötti 

gyermekeket.  

(2006. január 01- és 2014. december 31. között született gyermekek) 

A rendezvény időpontja: 2016. december 2. (péntek) 16 órától. 

A rendezvény helyszínére való eljutás elősegítése érdekében autóbuszokat biztosítunk, amelyek 14 óra 

45 perc és 15 óra 15 perc között az alábbi felszállási helyeken vehető igénybe: 

Bocskai út 2. (Városháza előtti útszakasz) 

Kossuth út 46. (Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang Egységes Óvoda - Bölcsőde Tagóvodája) 

 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, a nem Sajóbábonyba járó óvodás vagy iskolás korú gyermekeket 

családonként 1 fő kísérheti a rendezvényre! 

 

Dr. Szilva István sk. 

polgármester 
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AMATŐR KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA 

Meghívásos amatőr kispályás futballtornát rendezett a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2016. november 19-én a 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében. Az 

első alkalommal megtartott torna hagyományteremtő céllal in-

dult. A rendezvényen 5 csapat vett részt, akik 2x10 perces fél-

időkben mérkőztek meg egymással. A fordulókat követően a 

résztvevőket, oklevéllel a győztes csapatot serleggel jutalmaz-

ták a szervezők.  

A torna végeredménye: 

1. helyezett: Banditák csapat 

2. helyezett: Zsigabá csapat 

3. helyezett: Mindegy csapat 

4. helyezett: Bombázók csapat 

5. helyezett: Seniorok csapat 

A rendezvény levezetéseként a Borostyán Mihály Sportköz-

pontban, Séra Ferenc által készített étellel látta vendégül a Mű-

velődési ház a lelkes, amatőr focistákat. 

JÁTSZÓTÉR AZ ÓFALUBAN 

Közel 8 millió Ft-ból megvalósuló játszótér építése kezdődik az 

„Ófalu” városrészben. Ezzel a fejlesztéssel az Önkormányzat 

régi vágyát teljesíti, a településrész itt élő lakosainak. A fejlesz-

tés másik fő célja, hogy a Kossuth úton található tagóvodába 

járó gyerekek is kulturált, modern játszóeszközöket használhas-

sanak. A beruházás várhatóan még az idei évben elkészül. 

LELÁTÓ BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA 

Az SVSE pályázatának köszönhetően, valamint az Önkormány-

zat támogatásával újabb jelentős fejlesztés valósul meg a Boros-

tyán Mihály Sportközpontban. 

Közel 5,5 millió Ft-os TAO-s támogatást az önkormányzat  2,5 

millió Ft-tal egészítette ki.  

A lelátó bővítésének eredményeképpen megközelítőleg 300 fő 

befogadására válik alkalmassá a létesítmény.  A beruházás során 

a meglévő lelátó teljesen felújításra kerül.  Műanyag székekkel 

lesz felszerelve, a meglévő és bővített rész egyaránt, valamint a 

teljes lelátó befedésre kerül. 
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AJTÓÉK, SZEMÉLYRIASZTÓ 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének dönté-

se értelmében, minden 60 év feletti, sajóbábonyi lakos személyi 

riasztót kap. 

Minden olyan ingatlan, ahol legalább egy 60 év feletti személy 

él, 1db ajtóéket és hozzá való elemet kap. 

A Önkormányzat célja: 

A közbiztonság érzésének erősítése, a fokozottan veszélyeztetett 

korosztály tekintetében. 

Az eszközök kiosztásával, működtetésével kapcsolatos tenniva-

lókról az érintetteket hamarosan tájékoztatni fogjuk. 

 

DÍSZVILÁGÍTÁS FELÚJÍTÁSA 

Az adventi időszak, valamint a karácsony közeledtével az önkormányzat kiemelt 

figyelmet fordít a településen található díszvilágításra. Az idei évben jelentős ösz-

szegben, közel 3 millió Ft értékben újul meg a díszvilágítási hálózat. A fejlesztés-

nek köszönhetően a legelavultabb hálózati elemeket három utcában (Vörösmarty, 

Váci, Széchenyi) teljes mértékben lecseréljük, új eszközökre. Továbbá az önkor-

mányzat dolgozóinak bevonásával a hibás díszvilágítási elemek egy nagyobb része 

is felújításra kerül. Bízunk benne, hogy az új és a felújított díszvilágítási eszközök 

is elnyerik a lakosság tetszését.  

A hálózat felújítási munkálatai a jövőben folytatódnak. 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is pályázott az önkormányzat „Szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-

hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” nevű pályázatra. Ennek köszönhetően a település 183 erdei m3 

kemény, lombos tűzifát tud kiosztani a rászorulóknak.  

A pályázati feltételeknek megfelelő személyek (A  jogosultság feltétele, hogy a közös háztartásban élő 

személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft), egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum minden-

kori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)) tűzifa iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatal Tit-

kárságán nyújthatják be. 

A szociális tűzifa támogatás igényléséhez a nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, a 

Családsegítő Szolgálatnál, illetőleg letölthetők a www.sajobabony.hu honlapról. 

A tűzifa támogatás iránti kérelmek beadási határideje: 2016.december 5. (Hétfő) 

A kérelmeket a határidő lejártát követően, külön erre a célra felállított, ideiglenes bizottság fogja elbírál-

ni. 

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazoláso-

kat! 
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TELEPÜLÉSI SZINTŰ KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÉSZLEGES GYAKORLAT SAJÓBÁBONY-

BAN (2016. NOVEMBER 17.) 

A tervben - a lakosság védelme érdekében - meghatározott 

feladatok gyakorlása fontos, hiszen a gyors helyzetfelismerés, 

szakszerű intézkedés emberi életet menthet. Külső védelmi 

tervet azok a polgármesterek készítenek, akiket erre kötelez-

nek. A gyakorlat:  minden évben a külső védelmi terv részle-

ges gyakorlatát, 3 évente pedig komplex külső védelmi terv 

gyakorlatát valósítja meg az operatív törzs. A terv magába 

foglalja az üzemben esetlegesen bekövetkezett baleset hatása-

inak csökkentése, kezelése, az emberi élet és a vagyonbizton-

ság megóvása érdekében végrehajtandó feladatokat. A gya-

korlat célja a célirányos felkészülés és felkészítés, a külső 

védelmi tervben meghatározott feladatok végrehajthatóságának vizsgálata volt. A Sajóbábonyi Ipari Park 

területén több, veszélyes anyaggal működő üzem is működik. A kialakított rendszer és annak működtetése 

biztonságos, szabályszerű működését a katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi. A balesetek kockázatát 

azonban nem lehet teljes mértékben kizárni. A gyakorlatok lehetővé teszik, hogy egy esetlegesen bekövet-

kezett baleset kárfelszámolási feladatainak ellátására felkészülhessenek azok, akik valós helyzetben is ke-

zelnék a hasonló eseményeket. A védekezéssel kapcsolatos feladatokat a külső védelmi terv foglalja magá-

ba. A terv még tartalmazza a védekezésbe bevont szervezeteket, erőket és eszközöket, a bevonható települé-

si infrastruktúrát, a lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedéseket. A polgármester a 

súlyos baleset, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedé-

seket azonnal foganatosítja. A gyakorlat éles helyzetekre ad felkészítést, valós veszélyhelyzet nem állt és 

nem áll fenn. A gyakorlaton részt vettek az önkormányzat, a katasztrófavédelem munkatársai és az együtt-

működő társhatóságok, szervezetek, üzemek szakemberei.  

RÁGCSÁLÓ ÍRTÁS 
A Barcika Rovar Kft. rágcsálóirtást vállal településünkön. 

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő ismé-

telt feltöltését, illetve újak kihelyezését minden lakos a saját költségén veheti igénybe 

a Barcika Rovar Kft-től. 

Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok feltöltése: 500 Ft/doboz. 

Új rágcsálóirtó doboz, feltöltve: 2.000 Ft/doboz. 

Egyéb rovar irtás a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés alapján. 

A rágcsálóirtás iránti igényüket a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy a 46/549-

030-as telefonszámon tehetik meg. 

A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre, háziállatra veszélyes 

lehet. 

A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin. 

Felelős gázmester:         Hudák Péter Tel.: 20/965-16-12 

KÖZMEGHALLGATÁS 

2016. december 08-án csütörtökön Sajóbábony Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, az Ófa-

luban található Rendezvények házában 17.30 órai kezdettel. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
ROVÁSÍRÁSOS TELEPÜLÉS TÁBLA 

Mi is az a rovásírás? 

A székely–magyar rovásírás alapvetően alfabetikus írás. Ezt az 

írást a magyarok több csoportja használta, s mindennapi haszná-

latra alkalmas írásként a székelyek őrizték meg. A székely-

magyar rovás a kialakulásától kezdve folyamatosan használatban 

lévő, ma is élő írás. 2015-ben magyar nemzeti szabvány lett a ro-

vásírás.  

Ennek tisztelegve a település vezetősége jónak látta, hogy így is 

kihelyezésre kerüljön a helység neve. 

 
 

 

VENDÉGLAKÁS KIALAKÍTÁSA 

Az Önkormányzat az idei évben a Széche-

nyi út 2. sz. alatti társasházban, azzal a cél-

lal vásárolt (jutányos áron) ingatlant, hogy 

ott vendéglakást alakítson ki. 

A meglehetősen rossz állapotban lévő in-

gatlan felújítása az év folyamán, egy pályá-

zatnak köszönhetően elkezdődött. A mo-

dernizálás során kicserélésre kerültek a 

külső nyílászárók, megújult a  teljes villa-

mos-, víz-, és szennyvízhálózat, illetve megtörtént a gázfűtés kiépítése is. A munkálatok szinte kizárólag 

Önkormányzati dolgozók és közfoglalkoztatottak bevonásával készültek el. 

Az Önkormányzat célja: 

A fejlesztés megvalósításával szállást tudjon biztosítani - ellenérték fejében - a településre érkező vendé-

gek számára. 

TEMETŐK KÖRBEKERÍTÉSE, RÉZSŰ KIALAKÍTÁSA 

A közfoglalkoztatás keretében pályáztunk és lehetőséget nyertünk 

arra, hogy a katolikus és a református temetőt is körbe kerítsük. 

A kerítés a közfoglalkoztatottak által gyártott betonoszlopból, va-

lamint dróthálóból valósul meg. A beruházásnak köszönhetően 

mindkét temető zárhatóvá válik.  

 

A közelmúltban a Városháza előtt található parkoló térkövezése 

elkészült. A parkoló előtt lévő domboldal megtámasztása rézsű-

kőelemek beépítésével történik. A díszes rézsűkövekbe tavasszal 

egynyári, évelő és örökzöld növényeket ültetünk, majd az így kialakult virágos rézsűfal tovább szépíti 

Sajóbábonyt. 
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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. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés 

után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 

2016.12.15-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az 5. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Szabó Gyula, Gasparics Jánosné, Hornyákné Soltész Éva  

Gratulálunk! 


