
 

 III. évfolyam 1.szám - 2017. február 

                     LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS 

Sajóbábony Város Önkormányzata: 

800.000 Ft támogatást biztosít lakásvásárláshoz, amely 400 e. Ft 

vissza nem térítendő és 400 e. Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön-

ből áll. 

A támogatás igénylésének főbb feltételei: 

 Az igényelhet támogatást, aki a   kérelem benyújtásának idő-

pontjában nem töltötte be a 40. életévét! 

 A támogatás mértéke nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 50%-át 

 A támogatás igényelhető: - lakásépítéshez 

                                                     - tetőtér toldalék építéshez 

                                                     - lakás vásárláshoz 

                                                     - telek vásárláshoz 

 Az igénylő jövedelme megfelel a rendeletben meghatározott jövedelem határnak 

Bővebb információ és további részletek Sajóbábony Város Honlapján : http://dszk.sajobabony.hu/

rendeletek/RENDELETEK/20161214_19_fialtalok_elso_lakashoz_jutasanak_tamogatasarol.pdf 

Érdeklődni lehet a 06-46/549-030-as telefonon, illetve a Polgármesteri Hivatalban. 

Nem jogosult támogatásra, aki korábban rendelkezett sajóbábonyi lakás tulajdonjogával! 



 

2 

HA JÓ VOLTÁL EGÉSZ ÉVBEN, MOST NAGYON ÖRÜLHETSZ:  

MEGÉRKEZETT A MIKULÁS! 

A sajóbábonyi Ipari Park kultúrtermébe 2016. december 02-án 

újra megérkezett a Mikulás, a gyerekek nagy örömére.  

Közel 400 gyermek, a szüleik, pedagógusaik és óvodapedagó-

gusaik gyűltek össze, hogy Sajóbábony Város Önkormányza-

ta, a Déryné Szabadidőközpont és a KISS cégcsoport által 

szervezett Mikulás ünnepségen részt vehessenek.  

A helyi gyerekekkel együtt várták a Télapót a KISS cégcso-

portban dolgozók gyermekei is. Az ünnepség helyszínén az 

óvodásoknak és iskolásoknak teával és süteménnyel kedves-

kedtek a szervezők.  

Mikulásnapi gyerekműsorával Kocsis Klaudia szórakoztatta az 

egybegyűlteket. A lelkes kis nézők az előadás végén énekkel 

hívták a Télapót, aki csakhamar meg is érkezett és krampuszai 

segítségével átadta a gyerekeknek a várva-várt csomagot. A 

nagy számban jelenlévő érdeklődők remek hangulatban töltöt-

ték el együtt a rendelkezésre álló időt.  

 

ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden évben már novembertől elkezdődik a 

nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére. Ilyenkor melegség költözik a 

lelkekbe. A szeretetben gazdag meghitt hangulatot az Adventi koszorú segít elérni. Általában fenyőágból 

készítik a kör alakú koszorút, amelyet négy gyertyával díszítenek. 

Sajóbábony adventi koszorúit ebben az évben is szorgos kezek építették: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent négy vasárnapján a hideg idő ellenére  kicsik és nagyok gyülekeztek a karácsonyi zene hívogató 

szavára és várták az adventi koszorú gyertyáinak fellobbanását.  

Az első adventi gyertya meggyújtására ünnepi keretek között 2016. november 27-én a Városháza melletti 

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

Gáborné jegyzőasszony gyújtotta meg, majd a „Tűzszelídítők”- Tűzzsonglőr műsora következett.  

Az ünnepség végén forralt borral, pogácsával és forró teával kedveskedett a város önkormányzata a 

résztvevőknek. 

A második gyertyát egy héttel később december 4-én Bartha Lászlóné, Polák Zoltánné és Rádulyné Sala-

mon Emőke gyújtotta meg a Tájház udvarán felállított adventi koszorún. A civil szervezetek és önszerve-

ződő csoportok ünnepi műsora után, Mészáros János Elek gyönyörködtette el hangjával, a Református 

templomban egybegyűlteket. 

Advent harmadik vasárnapján december 11-én Loy Lászlóné iskolaigazgató  és Juhász Judit óvodavezető  

gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját a Városháza előtti téren.   

Az iskolások ünnepi előadását  Aranyosi Ervin Szívek Szabója c. versével nyitotta meg Dányádi Béláné, 

majd a város oktatási intézményeibe járók legkisebbjei, az óvodások adtak szívmelengető műsort. 

Az utolsó adventi vasárnapon, újra a Tájház udvarán szólt a karácsonyi zene. A negyedik gyertyát   

Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkészasszony, dr. Szarka János görög katolikus parochus és 

Lipcsák János római katolikus plébániai kormányzó gyújtotta meg a polgármester úr által hozott betlehe-

mi lánggal.  Ezt követően az egyházak képviselői adtak ünnepi műsort. Az est folyamán kihirdetésre és 

átadásra kerültek a „Díszítsük együtt Sajóbábonyt” díszítési verseny eredményei és díjai is. 
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KREATÍV AJÁNDÉKOZÁS  

A "Sajóbábonyi Kreatív Klub" nevű civil csoport min-

den év végén meglep valamilyen gyermekintézményt 

saját készítésű ajándékaival. Az elmúlt években a mis-

kolci Gyermekkórház ill. a nagybarcai Csecsemőotthon 

lakói is kaptak ajándékot, 2015-ben a Sajóbábonyi Szi-

várvány Óvoda, Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Tagóvodájára esett a választás, 2016-ban pedig a Szék-

hely Óvoda került sorra. A gyermekek óriási örömmel 

fogadták a klubtagok kézimunkáit (figurákat, quilling 

képet, babaruhákat, takarókat, stb).  

                        KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ  

2016. december 22-én sok gyermek és szüleik választották délelőtti 

elfoglaltságnak a Déryné Szabadidőközpont által szervezett kézműves 

foglalkozást.  

A már hagyománnyá vált Karácsonyi játszóházban remek alkalom adó-

dott a közelgő ünnepre való ráhangolódásra. A gyerekek díszeket és 

ajándékokat készíthettek asztalra, ajtóra, fenyőfára a jó hangulatban 

eltelt foglalkozáson. 

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS 

Szakács Barnabás festőművész kiállításának megnyitója volt dec-

ember 7-én a Déryné Szabadidőközpontban. Szakács Barna fes-

tőművész 1955-ben született, és gyermekkora óta kötődése van a 

művészethez. Tagja az Országos Képző- és Iparművészeti társa-

ságnak. A munkáját több alkalommal elismerték, amelyek közül  

kiemelendő, hogy autó design festésért különdíjat kapott,       

2004-ben az I. Velencei -tavi Országos festőverseny egyik díja-

zottja lett, 2013-ban pedig Hévízen 2. helyezést ért el akvarell 

kategóriában, egy 3 napos alkotóversenyen. A kiállításon a mű-

vész 24 alkotását tekinthették meg a látogatók. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A Déryné Szabadidőközpont 2017. január 23-án, a 

magyar kultúra napja alkalmából játékos vetélkedőt 

szervezett a Deák Ferenc Általános Iskola tanulói ré-

szére. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 

meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-

renc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Him-

nusz kéziratát. Az iskola 5 csapata vett részt a kultúra 

több ágát érintő vetélkedőn. A feladatok között volt 

képkirakós, kulturális és helyismereti kvíz, versfelis-

merés.  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
REMÉNY KARÁCSONY 

Sajóbábony Város Önkormányzata is csatlakozott a megye egyik legnagyobb karitatív megmozdulásá-

hoz, melyet a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete, a Jam étterem és kávézó, valamint a RádióM 

szervezett, a Lillafüredi Kalandpark közreműködésével. A szervezők célja az volt, hogy minden szegény 

sorsú borsodi gyermek kapjon valamilyen ajándékot!   

Az adományozó szándékú sajóbábonyi polgárok is örömet szereztek a rászoruló gyermekeknek. 

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI GÉPJÁRMŰVEK  

Kevesebb mint 2 év alatt Sajóbábony város lecserélte szinte az önkormányzat teljes gépjármű állomá-

nyát! A modernizálásnak köszönhetően a jövőben újabb gépjármű segíti majd a Műszaki Ellátó Szerve-

zet munkáját, egy új Ford Fed Transit platós autó. 

A mezőőr és polgárőrök munkáját is új autó, egy 4x4-es Lada (Niva) Classic gépjármű segíti majd a jö-

vőben. A régebbi polgárőr gépjárművek eladásra kerülnek. 

 

 

 

                                                                     

ELKÉSZÜLT A FŰTŐHÁZI BUSZMEGÁLLÓ 

Közlekedési baleset következtében megrongálódott Fűtőhá-

zi buszmegállót teljesen újjá kellett építeni. Az új buszmeg-

álló teljes mértékben megegyezik a korábbival, a lakosság 

kérésének megfelelően. A jó idő beköszöntével a megálló-

hoz egy új buszfellépőt is építünk. 

 

SZOCIÁLIS ALAPÚ TŰZIFA OSZTÁSA 

Sajóbábony az idei évben is sikeresen pályázott (a tavalyi mennyiség 

közel dupláját nyerte el a település) és nyert közel 3,5 millió forint érték-

ben szociális célú tűzifa támogatást. Még az ünnepek előtt kiosztásra 

került a szociális alapú tűzifa. Az Önkormányzat több mint 180 család-

nak tudott 1-1 köbméter tűzifával segíteni a téli időszakban. A kiosztás 

során végzett munkáért köszönet illeti a MESZ dolgozóit és a közfoglal-

koztatottakat!   
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET HASZNÁLATA 

A kiosztott új hulladékgyűjtő edényzetek nem a lakoshoz hanem az ingatlan-

hoz tartoznak. Ezért ha egy lakos lakóhelyet változtat kérjük, hogy a gyűjtő-

edényeket ne vigyék el magukkal az új lakcímükre, hanem a  lakosok adják le 

azokat az önkormányzaton.  

Hamu a kommunális edényben 

A fűtési szezon indulását követően egyre több lakossági bejelentésünk van miszerint az edényzet megol-

vadt vagy kiégett a hamu belehelyezése után. Mind az edényzetek állapota, mind a lakosok testi épségé-

nek megóvása érdekében kérjük, hogy hamut balesetvédelmi okokból kizárólag teljesen kihűtött állapot-

ban helyezzenek a kommunális edényekbe ha más módon történő elhelyezésre nincs lehetőségük. 

Az edények károsodása esetén azok pótlásáról a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Ön-

kormányzati Társulás nyújt tájékoztatást. 

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSLÁS 

06-48/514-721 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. (1. emelet, 102. szoba) 
sajobodva@kazincbarcika.hu  
 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 2017-BEN: 

Február: 10. és 24., Március: 10. és 24., Április: 7. és 22., Május: 6. és 19., Június: 2. és 

16., Július: 14. és 28., Augusztus: 11. és 25., Szeptember: 8. és 22., Október: 6. és 20., 

November: 4. és 17., December: 1. , 15. és 30. 

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT -  KÜLTÉRI SPORTPARK 

Sajóbábony Város Önkormányzata újra pályázott és nyert.  

Az Önkormányzat által az „EGÉSZSÉG SPORTPARK” 

programban beadott kérelmet, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-

térium pozitívan bírálta el. Ennek köszönhetően a 2017-es 

évben Városunkba is „B” típusú sportpark épül, mely 7 db 

sporteszközt tartalmaz. Az eszközök segítségével lehetőség 

nyílik többek között has- és hátizom erősítésre, húzódzkodás-

ra, tolódzkodásra stb. 

IV-ES ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, TETŐSZERKEZET 

ÉPÍTÉSE 

A téli időjárás ellenére elkezdődött a 4-es épület felújítása. Az Ön-

kormányzat célja a közel 15 millió Ft-os beruházással, hogy a tető-

szerkezet megóvja az épületet a további állagromlástól. A későbbi-

ekben az Önkormányzat  szeretné felújítani a teljes épületet. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy az épület kö-

rül szalaggal körbehatárolt rész munkaterület, oda belépni 

SZIGORÚAN TILOS! 

mailto:sajobodva@kazincbarcika.hu
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VÁLLALKOZÓI ANKÉT 

Hagyományteremtő céllal tartott első újévi pezsgős köszöntést Sajóbábony Város Önkormányzata a tele-

pülésen működő vállalkozások  számára. 

Az eseményen dr. Szilva István polgármester úr adott rövid tájékoztatást az Önkormányzat elmúlt idősza-

kának eseményeiről és jövőbeli céljairól, elképzeléseiről.  Elmondta még, hogy továbbra is a vállalkozá-

sokkal közös együttműködés a cél, illetve fejlesztéseiknek, jövőbeli terveiknek segítése, támogatása. 

ÚJRA JÉGPÁLYA  SAJÓBÁBONYBAN 

2017. évben a hideg heteknek köszönhetően Sajóbábony Város Ön-

kormányzatának jóvoltából, hosszú évek után újra lehetőség nyílt a 

Borostyán Mihály Sportközpontban lévő bitumenes pályán, jégkorcso-

lyázásra.  

 

A DÉRYNÉ SZABADIDŐKÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  NYITVA TARÁS 

 

 

Nyitvatartási időn túli teremhasználat (bérlés) feltételeivel kapcsolatosan érdeklődni  

a 06-46/549-378– as telefon számon illetve, személyesen a Bocskai út 2. (1. em.)  alatt a Déryné Szabad-

időközpontban lehet. 

 

Könyvtár  nyitva tartása:  

Hétfő - Kedd: 11.00 - 17.00  

Szerda: 13.00 - 18.00 

Csütörtök:11.00 - 16.00  

Péntek: 10.30 - 13.30  

Szombat: 10.00 - 12.00 

Szabadidőközpont nyitva tartása: 

Hétfő:  8.00 - 18.30 

Kedd:  8.00 - 21.00 

Szerda: 8.00 -  19.00 

Csütörtök. 8.00 - 16.00 

Péntek: 8.00 - 13.30 
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SPORTHÍREK 

LABDARÚGÁS 

A 2016-2017-es szezon őszi fordulójának két utolsó 

mérkőzését a sajóbábonyi csapat otthonában játszotta. 

2016.11.19-én a Tokaj csapatát sikerült 4:1 arányban 

legyőznünk. Majd 2016.11.26-án Szendrő csapata fe-

lett 5:1-re győzedelmeskedtünk. Jelenlegi állás szerint 

a Sajóbábony csapata a tabella 8. helyén áll.  

A tavaszi forduló első hazai mérkőzése várhatóan 

2017.03.11-én 14.30 órai kezdettel SVSE - Tisza-

kécske mérkőzés lesz. 

TEKE 
2016.Október 30. - 6. forduló 

Gyenge játék értékes győzelemmel. 

A hosszú bajnoki szünet után hazai pályán fogadtuk a Tiszakécske csapatát. A Sajóbábony VTE örülhe-

tett, értékes pontokat szerzett. Az ifi csapatunk magabiztos győzelmet aratott.  

2016.November 06. - 7. forduló 

Idegenbeli győzelem kiváló teljesítményekkel. 

Újabb idegenbeli megmérettetés várt ránk Budapesten a Rákoshegyi VSE csapatánál. A mérkőzés folya-

mán megmutattuk, hogy nem volt véletlen az eddigi teljesítményünk. Mindenki kitűnően küzdött. Ez 

meghozta a sikerünket és 7:1 arányban magabiztos győzelmet arattunk és pontveszteség nélkül vezetjük 

a bajnokságot. Az ifinknek ezen a napon sajnos nem sikerült a győzelem.  

2016.November 20. - 9. forduló  

Győzelem pályacsúcsokkal Mezőtúron.  

Nagyon izgalmas, kiélezett és színvonalas mérkőzést játszottunk Mezőtúron. 79 fás különbséggel 5,5:2,5 

arányban megszereztük sorozatban a nyolcadik győzelmünket is a bajnokságban. Az elért 2619 fa csapat 

szinten pályacsúcsot ért.  

2016.December 11. - 8. fordulóból elmaradt mérkőzés 

Egy pont az ősz zárásaként. 

Pótoltuk az elmaradt hazai mérkőzésünket a CHINOIN SC csapata ellen. 4:4-es döntetlent sikerült elér-

nünk A mérkőzésen sajnos az ifi  kikapott. Az őszi szezont két pont előnnyel zártuk, vezetjük a bajnok-

ságot, aminek lehet örülni.  

2016.November 27. - 10. forduló  

Tartjuk jó formánkat, újabb győzelem  

Hazai pályán folytattuk a bajnokságot és a jó sorozatunkat. Megszereztük a Széchenyi SC csapata ellen 

az újabb győzelmünket 7,5:0,5 arányban sikerült a mérkőzést megnyernünk. Az ifi is itthon tartotta a két 

pontot.   

2016.December 03. - 11. forduló  

Elszenvedtük első vereségünket a bajnokságban a Budapesti Erőmű SE otthonában 6:2 arányban. Az 

ifi is hasonlóan járt mint a felnőtt csapat, pont nélkül maradt.  
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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 2017.02.20-ig, Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán.  

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

Az 2. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Moczó Györgyné, Petrovszki Kristóf, Sápi Lászlóné 

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

vatal Titkárságán vehetnek át. 

Gratulálunk! 


