
 

 III. évfolyam 3.szám - 2017. június 

TEKE PÁLYA FELÚJÍTÁS ÉS  

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS 

2017. június 24-én került sor a Borostyán Mi-

hály Sportközpontban található tekepálya ünne-

pélyes átadására. A szalag átvágására Séra Fe-

renc, Sajóbábonyi Városi Teke Egyesület csa-

patvezetőjének-, Ragályi Tamás, a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Tekeszövetség elnöké-

nek köszöntője és dr. Szilva István polgármester 

Úr ünnepi beszéde után kertült sor.  

A 30 éves létesítmény felújítása időszerűvé vált 

a pálya életkora, elhasználódása, valamint az új 

előírásoknak való megfelelés miatt is! 

A közel 10 millió forintból megvalósuló felújí-

tást során többek között új panelos pályát építet-

tek, megtörtént a gépészet teljes körű cseréje és 

új bábuállító automata elhelyezése stb.  A mun-

kálatokat   követően egy igazán impozáns, mo-

dern, és a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak 

is megfelelő pályával gazdagodott Sajóbábony, 

így a 2017/18-as bajnokságra való felkészülést 

az NB 1.-be került tekecsapatunk ezen a meg-

újult, korszerű, modern tekepályán kezdheti 

meg. 
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ÉLETMÓD KLUB  

2017. május 2-án újra Demeter János mentőtiszt volt az Életmód klub vendége, aki rendszeres előadója 

az egyesületnek. 

Ezen a napon a STROKE volt a téma. Előadónk nagyon érthetően, szemléletesen dolgozta fel számunkra 

a témát, mely sok család életében játszott már szerepet itt Sajóbábonyban is. Tanultunk a STROKE típu-

sairól, a korai felismerés jeleiről, a betegség lefolyásáról, az esetleges szövődményekről, veszélyekről. 

Nagyon sok hasznos információ birtokába jutottunk.  

Május 10-én egész napos kiránduláson vettünk részt Fülöpjakabon a Kertbarát körrel közös szervezés-

ben. Ezen a jó hangulatú, programokban gazdag napon megtekintettük Gyöngyösi Sándor fülöpjakabi 

biogomba termesztő üzemét, majd Nemes Mátyás ökogazda biokertészetében tettünk látogatást. Megnéz-

tük a kunszállási óramúzeumot, majd a Polyák borászatban vezetéssel egybekötött borkóstoláson vettünk 

részt.  

Június 10-11-én két napos kirándulásra készülünk Gömörszőlősre, amelyre várjuk az egyesület tagjainak 

jelentkezését. 

 

KERTBARÁT KÖR 

NEKROLÓG 

Tagnyilvántartásunk 20. sorszáma halálozás miatt megüresedett. 

Mátyás László kertbarát körünk alapító és vezetőségi tagja 2017. április 16-án váratlanul elhunyt. 

Elveszítettünk egy olyan kertbarátot, aki nemcsak kertszerető, hanem közösséget-barátságot kedvelő sze-

mélyiség volt. Rendszeresen részt vett rendezvényeinken, kiállításainkon, büszke volt termékeinkre.  

Köszönjük Neki, hogy egyik kezdeményezője volt az utak javításának, karbantartásának. Tudta, hogy 

kertjeink megközelítése a kertészkedés alapja. 

Mátyás László az örökzöld kertbe került, most már ott szorgoskodik. 

Emléked megőrizzük Laci! 

Molnár Zoltán 

                                  elnök 
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NYUGDÍJAS KLUB 

Május 15-től minden hétfőn és szerdán 12.00 és 16.00 óra között újra nyugdíjas klub működik a Déry-

né Szabadidőközpontban, Halász András vezetésével. Minden érdeklődőt tisztelettel várnak.  

KERTBARÁT KÖR 

Április 10-én az összejövetelünkön Polonkai Ferenc gyümölcs termelő agrármérnök előadásban ismertet-

te a kajszi, a meggy és cseresznye termesztés gyakorlatát. Kiemelte a mentés—ne legyenek magasak a 

fák! - a növényvédelem fontosságát (lemosó permetezés).  Ezt követően a Bayer cégcsoport képviselője 

Görcsös Gábor a növény védőszerekről tartott szemléletes ismertetőt, beszélt az új termékekről. 

Május 1-jén jó hangulatú, a sporttelepen megrendezett bogrács főzőversenyben vettünk részt hagyomá-

nyos gulyással neveztünk.  

Május 8-án soros ülésünkön megismerhettük a diósgyőri Kocsis Pál kertbarát kört, annak múltját, jele-

nét. Búza Barnáné beszélt az együttműködés gyakorlati lehetőségeiről. 

Május 10-én az Életmód klubbal közösen (31 fő) kirándultunk Fülöpjakabra. Itt megnézhettük Gyöngyö-

si Gábor biogomba-termelő telephelyét: a fajtákat és a termesztés fokozatait. Érdekes volt Nemes Mátyás 

biokertész gazdaság, szemléltető előadására. Élmény volt az Órák Háza (700 óra) megtekintése, a Polyák 

Borászat szakmai bemutatója: az alföldi borfajták kós-

tolója.  

Május 20-án „Én Így csinálom” kertlátogatás volt Zsol-

dos Zoltán ribizlisében. A vendéglátó testvérpár ter-

mesztési tapasztalataikat megosztva, kérdésekre vála-

szolva kedvet ébresztően mutatta be a bogyós gyümölcs 

értékeit.  

Június 6-án ülésünkön Proksz Tamás az Oleo-Mac kerti gépeket is gyártó cégcsoport hálózati referense 

látványos előadásában mutatta be a gépeket, azok használati tapasztalatait, az újdonságokat, a jövő fej-

lesztéseit (akkumulátoros gépek)! A Herms képviselője széles termékbemutatóval adott segítséget a min-

dennapi kerti munkákhoz pl: öntözés.  

Június 12-én Miskolcra kirándultunk (24 fő) a Diós-

győri Kertbarát kör meghívására. A vendéglátók  elő-

ször az avasi Arborétumban fogadtak és kísértek a 

szebbnél-szebb kiskertek között, ahol előadást hallhat-

tunk a komposztálás technikájáról F. Nagy Zsuzsa. Ezt 

követően a lillafüredi függőkert szépségei között sétál-

hattunk: megismerhettük történetét és nevezetességeit. 

A program zárása a Garadnai vendégházban volt, ahol 

a Két kertbarát kör szívélyes találkozójára került sor. 

                              

Molnár Zoltán 

                                    elnök 
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XX. SAJÓBÁBONYI REGIONÁLIS BORVERSENY 

Április 1-én a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 20. alkalommal szervezte meg Sajóbábony-

ban a regionális borversenyt. A verseny célja a bortermelés népszerűsítése és a közösség építése volt. 

A versenyen 114 (62 fehér és 52 vörös) bort kellett a szigorú zsűrinek végigkóstolnia, hogy kialakuljon a 

végleges döntés. A versenyen 3 „Nagyarany”, 1 „Év Bora” díj született a sok arany, ezüst és bronz minő-

sítés mellett. Ebben az évben a „Sajóbábony Bora” minősítést Sebők Lajos fehér, vegyes száraz bora 

kapta, a „Deák Imre emlékdíj” Virág Tamás birtokába került 2016-os szürkebarátjának köszönhetően. 

Néhány pincegazda már a délelőtti óráktól várta az érdeklődőket a Bebék pincesoron, ahol a pincék meg-

tekintése után a vendéglátók borral és zsíros kenyérrel kedveskedtek a vendégeknek. 

CSALÁDI, BARÁTI MAJÁLIS 

Rendkívül jó hangulatban telt, a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtár által szervezett családi, baráti majális, ahol 

ebben az évben a főzőverseny volt a fő programelem. Már a 

kora reggeli órákban gyülekeztek a résztvevők. Az idei verse-

nyen, a tavalyihoz hasonlóan újra 21 csapat mérte össze gaszt-

ronómiai felkészültségét. Főztek munkahelyi közösségek, in-

tézmények, civil szerveződések, baráti társaságok. A csapatok 

különféle finomságokat készítettek. Az ételek között megtalál-

ható volt a hagyományos gulyástól kezdve a vadhúsból, halból 

készült ínyencségeken keresztül a töltött káposzta, a hamisí-

tatlan kemencés pizza és a lakodalmas húsleves is. A szakmai 

zsűrinek Tóth Csabának, aki a Csülök Csárda szakácsa nem 

volt könnyű dolga a kóstolásnál, értékelésnél, mivel nagyon 

jól sikerültek az elkészített ételek. Az ízletes finomságok mel-

lé zene is dukált, a hangulat ennek, megfelelően remek volt.  

A főzőverseny legfinomabb ételét a zsűri szerint a Gálik 

Family csapata készítette, megelőzve a Főzni Jó és a 

„Lakodalmas” főző csapatát. 
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HORGÁSZVERSENY 

Május 20-án szombaton, a Déryné Szabadidő-

központ és Városi Könyvtár horgászversenyt 

szervezett a  Berentei tó-horgásztavon. A ver-

seny rendszeres programja az intézménynek. 

Szombat kora reggel 23 sajóbábonyi horgász 

vállalkozott arra, hogy összeméri tudását. A me-

zőnyt két női horgász is erősítette. A 14 óráig 

tartó megmérettetésen végül Islai József nyert. 

A 2. helyen Bencs Gábor végzett, és a képzelet-

beli dobogó 3. helyére Puskás Tamás léphetett 

fel, különdíjban részesült Gazdigné Szabó Beá-

ta, aki egy ponytot és egy süllőt is fogott. A nyeremények között különböző horgászfelszerelések szere-

peltek, a részvételért mindenki oklevéllel gazdagodhatott. A díjátadást megelőzően a szervezők ebéddel 

kedveskedtek a horgászverseny résztvevőinek. A tóban található nagy halmennyiség ellenére, a vártnál 

kevesebb hal akadt a horgászbotok végére. Talán valamennyire kárpótolta azokat a versenyzőket, akiket 

most elkerült a horgászszerencse, a meseszép környezet és az, hogy igazán jó társaságban tölthették a 

napot.  

GYEREKNAP  

SAJÓBÁBONYBAN  

Május 28-án gyermeknapot szervezett a 

Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár. A gyermeknapi rendezvények 

központja a tájház udvarán volt, ahol lufi 

hajtogató bohóc, arcfestés, csillámtetová-

lás várta az érdeklődőket. Az aszfaltrajz-

verseny is nagy sikert aratott, ahol szebb-

nél szebb alkotások születtek. Sok gyer-

mek álma vált valóra, amikor kipróbál-

hatta (tesztelhette) a rendőrautót, kipró-

bálhatta a szirénát. Az érdeklődő gyer-

mekeknek és szüleiknek nagy élményt 

jelentett a Kalamajka Bábszínház előadá-

sa és, aki elég kitartónak bizonyult a nap 

folyamán még a Habpartyn is részt vehe-

tett. A programelemeket színesítette a 

kihagyhatatlan ugrálóvár és óriáscsúszda 

is. 
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ISMÉT SZÁRNYAL A REZEDA NÉPDALKÖR 

Sajóbábonyban már tizenhét éve működik az együttes, a Déryné Szabadidőközpont támogatásával. Je-

lenleg 14 fővel, Orosz Marianna ének-zenetanár szakmai irányításával dolgoznak. Repertoárjukban min-

den tájegység dallamai előfordulnak, de legszívesebben Borsodban gyűjtött népdalokat énekelnek.  

Eddig elért eredményeik közül legfontosabb a 2001 és 2003-ban Ormosbányán Országos minősítőn elért 

ARANY fokozatuk, 2006-ban  pedig a KIMAGASLÓ fokozat. 2011-ben Egerben „Ködellik a Mátra” 

regionális népzenei találkozón térségi minősítőn ARANY fokozatot értek el. 

Nagyon fontos számukra hagyományaink ápolása és népdalkincsünk megőrzése. 

Borsodi szerelmes népdalokkal indultak a nagy érdeklődés mellett, kiváló hangulatban zajló „Nyugdíjas 

Dalkörök Megyei Vetélkedőjére” melyet  Szikszón 2017.05.19-én rendeztek meg. A rendezvényen nyúj-

tott szép és kulturált előadással hat dalkör érdemelte ki a 2017. szeptember 7-8-9-én, Csillebércen meg-

rendezésre kerülő Nyugdíjas Dalkörök Országos Találkozóján történő szereplés jogát, közöttük a 

sajóbábonyi Rezeda Népdalkör!  

Gratulálunk nekik! 

 

 

 

 

 

KIHÍVÁS NAPJA 

Május 31-én újra Kihívás Napja lázban 

égett az egész ország. Sajóbábony Város is 

benevezett a versenybe. Megmozdultak a 

Mamák és Babák, az Óvodásaink az Óvó-

pedagógusokkal és a dadus nénikkel együtt. 

Az általános iskola tanulói is lelkesen vet-

tek részt a kihívás napi programokban. A 

mozogni vágyók tornázhattak, biciklizhet-

tek, sétálhattak és bemelegíthettek a füves 

pályán Lehoczky Évivel. Ebben az évben 

külön megmérettetésre készült Sajóbábony. 

A Kihívás napjának 35. évfordulója alkal-

mából 35 km-t futhattak a vállalkozó      városiak futópadon a Déryné Szabadidőközpontban.  Sikerült, 

teljesítettük a vállalásunkat. Köszönet a vállalásban résztvevő futóknak és természetesen mindenkinek, 

aki velünk mozgott legalább 15 percet és a versenyben az előkelő 10. hely eléréséhez segítette Sajóbá-

bony Városát.  
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET, 

A REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT 

A 2015-ben elkezdődött felújítás végéhez érve hálaadó Istentiszte-

letet tartottunk templomunkban. Sok szervezés és munka eredmé-

nye lett a június 18-án megtartott ünnepség. 

Az erdélyi testvérgyülekezetünk képviselői már pénteken megér-

keztek hozzánk. Vasárnap déltől sorra érkeztek a meghívott vendé-

gek, környékbeli lelkipásztorok, önkormányzati vezetők. Az ün-

nepség bevonulással, énekszóval kezdődött, az igei szolgálatot 

Pásztor Dániel egyházkerületi püspök helyettes végezte, majd Sző-

nyi Tamás Borsod-Gömöri esperes vezetésével folytatódott az ün-

nepi alkalom. Csernaburszky Ferenc egyházmegyei gondnokkö-

szöntő szavai után dr. Szilva István polgármester úr értékelése kö-

vetkezett. Ezt szavalatok követték, amiket Kunfalvi Rebekától és 

Kunfalvi Tamarától hallhattunk, majd az 50 évvel ezelőtt konfir-

máltakat köszöntöttem egy-egy emléklappal, ez után a felújítást 

vezető és végző presbitereink munkáját köszöntem meg Tóth Bélá-

nak, Héczei Imrének, Szilva Istvánnak, Lengyel Jánosnak és megemlékeztünk Tóth Istvánról, aki sajnos 

már nem érhette meg a templom felújításának elkészülését. Faragó István Erdély-Désaknai testvérgyüle-

kezetünk lelkipásztora szólalt fel és adta át gyülekezetük ajándékát, egy új perselyládát és egy kristály-

vázát, amit Márton Csaba gondnok és felesége Márton Erika adták át gyülekezetünknek. Ezek után kö-

vetkeztek a lelkipásztorok köszöntései: egyházkerületünk nőszövetsége részéről Földesiné Kántor Mária, 

a római katolikus egyház szavait Lipcsák János plébániai kormányzó adta át, majd Buday Barnabás 

evangélikus esperes szólt, és a környékbeli lelkipásztorok egy-egy igével járultak hozzá, hogy az ünnep-

ség még meghittebb legyen. Az ünnepség a magyar- és a székely himnuszok, majd a 434. dicséret el-

éneklésével zárult. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok adományait és munkáit, akik hozzájárultak a templom fel-

újításához, valamint akik segítettek abban, hogy az ünnepség és a szeretetvendégség ilyen áldott lehetett. 

Bányiné Varga Erzsébet 

református lelkipásztor 

                                                                      

KOMFIRMÁCIÓ 2017. 
 

 

2017. május 21-én a délelőtti Istentisztelet keretében 

Juhász Nikolett és Szabó Viktória konfirmáltak. 

Isten áldását kívánjuk életükre! 

Bányiné Varga Erzsébet 

református lelkipásztor 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS   

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a ZV. Zöld Völgy Közszolgáltató Non-

profit Kft.  2017. július hó 13. napján (csütörtök) lim-lomtalanítást végez 

településünkön. 

A lomtalanítás alkalmával elszállításra kerül minden nagyobb terjedelmű 

hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak), amelyeket a Sajóbábonyiak, a 

saját lakó ingatlanjukhoz tartozó, szeméttároló környékére kihelyezhetnek. A nagyméretű lomokat 

(pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel köny-

nyen mozgatható legyen. 

Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon  legkésőbb reggel 7 óráig a közte-

rületre kihelyezni szíveskedjenek! A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgaz-

dasági és egyéb szerves hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszé-

lyes és mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és azok tároló-

edényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási hulladékot. 

TÁJÉKOZTATÓ 

A készenléti szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről 

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Készen-

léti Szolgálatának munkatársa várja mindazoknak a hívását akiknek – család/

gyermekeket is érintő krízishelyzetben (pl.: bántalmazás, hirtelen bekövetkezett 

otthontalanná válás, stb.) – sürgős támogatására vagy intézkedésre van szükségük. 

A szolgáltatás igénybevételére az intézmény nyitvatartási idején túl van lehetőség a 

06 70 466 45 50-es telefonszámon. 

Hétfő 16.30 – kedd 08.00 

Kedd 16.30 – szerda 08.00 

Szerda 18.00 – csütörtök 08.00 

Csütörtök 16.30 – péntek 08.00 

Péntek 12.30 – hétfő 08.00 

56-OS EMLÉKPARK  ÉS ELÉKMŰ ÉPÜL 

Az egykori gázcseretelep helyén megkezdődtek az 56-os emlékpark kialakításának munkálatai. Helyére 

került az emlékmű és elindult a parkosítás. A Park ünnepélyes átadására és az emlékmű leplezésére 2017. 

október 23.-i megemlékezésen kerül sor. 
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VÁROSSZÉPÍTÉS 

Elkezdődött településünk virágosítása, az új virágos ládák kihe-

lyezése, a hidak virágosítása és a Városháza előtti rézsű betelepí-

tése. Tovább épül, szépül Sajóbábony. Folyamatosan fejlődik vá-

rosunk és valósulnak meg az újabbnál-újabb projektek, pályázati 

beruházások.  

      URNAFAL ÉPÜL MINDKÉT TEMETŐBEN 

 

72 férőhelyes urnafalat épít  Sajóbábony Város Önkormányzata, közmunkaprogram 

keretében a református és katolikus temetőkben egyaránt. Kielégítve ezzel a régóta 

felmerült igényeket. Az urnafülkéket a sírhelyekhez hasonlóan kell megváltani, 

azok további gondozása és zárása a hozzátartozók feladata.  

Tovább folytatódik Sajóbábony közterületeinek a térkövezése 

közmunka program keretében pl.: Március 15. emlékmű, falusi 

játszótér környéke , Széchenyi u. járda stb. 

Megkezdődtek a Táncsics M. út csapadékvíz elvezetésének mun-

kálatai és az út is új burkolatot kap. 

 

ÚTBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ, BITUMENEZÉS 

Sajóbábony Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján 

pályázatot nyújtott be az,,adósságkonszolidációban nem ré-

szesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásá-

ra”.  

A Belügymisztérium döntése alapján 44 millió Ft vissza nem 

térítendő központi költségvetési támogatásban részesült 

Sajóbábony Város Önkormányzata. 

 A pályázati támogatásból megvalósítandó egyik cél:  

Az önkormányzati tulajdonban lévő települési belterületi kiszolgáló és lakóútként funkcionált utak meg-

lévő útburkolatának rekonstrukciója. Június 24-én pénteken megindultak városunkban a fejlesztéssel 

érintett utak aszfaltozási munkálatai, ezen utak a következők: Kölcsey F. u., Kodály Z. u., Gárdonyi G. 

u., Bartók B. u., Iskola tér, Erkel F. u. egy része, Bocskai I. u., Arany J. u.  

Kérjük a lakosság türelmét, és megértését a munkálatok végzésének idejére az érintett útszakaszokon. 
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ÜZLETHELYSÉG BÉRBEADÓ 

Sajóbábony Város Önkormányzata bérbeadásra kínálja Sajóbábony, Széchenyi út 

18. szám alatt található 48 m2 alapterületű üzlethelyiséget (volt Gazda bolt). Az üzlet-

helyiség bérleti díja: 30.000 Ft/hó 

További információ a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán az alábbi ügy-

félfogadási időben vagy a 46/549-030-as telefonszámon. Hétfő: 08.00-16.30 óra, Szerda: 08.00-15.30 

óra, Péntek: 08.00-12.00 óra 

CSERÉP ELADÓ 

Sajóbábony Város Önkormányzata állandó lakóhellyel rendelkező sajóbábonyi 

lakosok számára eladásra kínál tetőfelújításból származó cserepeket 10 Ft/db áron. 

A tetőcserepek jelentkezési sorrendben kerülnek értékesítésre. 

Jelentkezési határidő: a készlet erejéig 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a tetőcserepek árát az elvitelt megelőzően kell megfizetni a Sajóbá-

bonyi Polgármesteri Hivatal Házipénztárában. 

További információ és jelentkezés a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadási idő-

ben és a 46/549-030-as telefon számon. 

SEMMELWEIS NAP, A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA  

Minden évben július 1-jén az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak a születésnapján emlé- 

keznek meg az egészségügyben dolgozókról. Az Önkormányzat nevében Sajóbábony polgármestere dr. 

Szilva István, e nap alkalmából köszöntötte a település egészségügyi dolgozóit és mondott köszönetet 

áldozatos munkájukért.  

Ezen a napon Sajóbábony Város és az Önkormányzat nevében dr. Szilva István külön köszöntötte dr. Ke-

rekes Ferenc díszpolgár-háziorvost, aki 40 éve teljesít szolgálatot településünkön. Megköszönte az elmúlt 

időszak lelkiismeretes munkáját, és további gyógyító-megelőző tevékenységéhez sok egészséget, kitar-

tást és türelmet kívánt.  
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KONTÉNER IRODAHÁZ 

 

Elkészült a pályázati forrásból megvalósult konténer irodaház! 

Egyedülálló épülettel gazdagodott Sajóbábony Város Önkormány-

zata ! 

A teljeskörűen felszerelt (fűtés, mosdó, légkondicionáló) létesít-

mény az önkormányzat közfoglalkoztatottainak munkáját fogja se-

gíteni a jövőben! 

ASP PÁLYÁZAT 

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelés érdekében az adminisztratív terhek 

komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásá-

nak javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást. 

Ennek keretében célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése az 

ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok ré-

szére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával valósítja meg, vissza nem térítendő támogatás formá-

jában.   

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, a lakos-

ságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása, az önkormányzati fel-

adatellátás egységességének biztosítása.  

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP 

központ felállítása” című kiemelt projekt keretében kerül kialakításra, melyhez Sajóbábony Város Önkor-

mányzata 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

                                                                                                                                      Király Gáborné 

                                                                                                                                             jegyző 

KÜLTÉRI KONDIPARK PÁLYÁZAT 

Itt a nyár, itt az ideje formába hozni magunkat! Sajóbábony-

ban is kihelyezésre kerültek a kültéri fitnesz eszközök, Pá-

lyázati forrásból elkészült a felnőtt kondipark. Ha a szabad-

téri sportokat kedveled, a futáson és a bringán kívül szabad-

téri edzési lehetőséget nyújt a helyi fitneszpark. Minden kor-

osztálynak hasznosak a kialakított eszközök, használatuk 

egyszerű és biztonságos. Az eszközök tábláin lévő használati 

útmutatók bemutatják, hogy melyik gépen milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgat-

ni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket.  
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TEKE 

2017. március 25. - 19.forduló Nagyszerű játékkal győze-

lem idegenben 

A bajnokság vége felé közeledve egy nagyon fontos mérkő-

zést játszottunk a Chinoin otthonában.   5:3 arányban sike-

rült megnyerni a mérkőzést, igazi csapatmunka volt. Az ifi 

játékosunk először szerepelt idegen pályán és biztató játék-

kal mutatkozott be, de pontot nem sikerült szereznie.  

2017. április 2. - 20. forduló Behúztuk a hazai kötelezőt 

A jó erőkből álló Mezőtúri AFC csapatát fogadtuk az utolsó 

előtti hazai mérkőzésen.  A végeredmény 6:2 lett a csapatunk javára. Az ifi játékosunk viszont nem szer-

zett pontot, az ellenfele az ifi bajnokság győztese volt. 

2017. április 8. - 21. forduló  Megvan a bajnoki cím 

Az utolsó fordulótól függetlenül a Sajóbábonyi VTE megnyerte az NB II Keleti csoport bajnoki címét. A 

fordulóban Egerben a Széchenyi SC otthonában vendégeskedtünk, ahol mindig veszélyes hazai csapat 

várt ránk.  5:3 arányban  megnyertük a mérkőzést, ami az utolsó fordulótól függetlenül bajnoki címet 

jelentett csapatunk számára.   

2017. április 30. -22. forduló Öröm játék győzelemmel 

Bajnok csapatként fogadtuk az utolsó fordulóban a DYNAMO SC-t, akik az őszi fordulóban hazai pá-

lyán le tudták győzni csapatunkat, a bajnokságban egyetlenként.  6:2 arányban sikerült a győzelem. A 

2016/2017-es szezonban 20 mérkőzést megnyertünk és mindösszesen egy döntetlenünk volt, illetve egy 

vereséget szenvedtünk el, így 41 ponttal magabiztosan diadalmaskodtunk, megérdemelten szereztük meg 

a bajnoki címet. Minden játékos, csapatvezetők, szurkolók és támogatónk a sajóbábonyi önkormányzat 

együtt nagy eredményt értünk el. Mindenki megérdemli a gratulációt, ez nagyszerű csapatmunka volt. 

Hajrá Bábony!  

A mérkőzés után a Tekeszövetség megbízásából Juhász Tibor az utánpótlás válogatott szövetségi ka-

pitánya és dr. Szilva István Sajóbábony polgármestere először átadta a bajnokság harmadik helye-

zettjének a DYNAMO SC játékosainak a bronz érmet, majd a játékosainknak az arany érmet illetve a 

bajnoki kupát. A polgármester úr beszédében gratulált a nagyszerű éves teljesítményhez,  irány az NB I. 

A játékosok éves teljesítménye alapján egyesületünknél az év játékosa Kavalecz Tibor lett, jutalmát a 

kupát Séra Ferenctől csapatunk edzőjétől és vezetőjétől vehette át. Az ifi csapatunk a hatodik helyen fe-

jezte be a bajnokságot.  

BICIKLITÚRA 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár hagyományaihoz híven 

2017.07.08-án újra kerékpártúrát szervez, a következő útvonalon Sajóbá-

bony - Edelény - Sajóbábony. A túra során lehetőség nyílik az edelényi 

L'Huillier - Coburg-kastélyt tárlatvezetéssel megtekinteni.  

Várjuk a Vállaklozó kedvű jelentkezőket.  
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LABDARÚGÁS 

Március első hétvégéjén kezdődött a megyei I. osztály tavaszi szezonja vagyis annak második fordulója, 

hiszen egy találkozót már ősszel lejátszottak a tavaszi mérkőzések közül. A 2017. június 03-án a szezon 

utolsó csatája után, melyben a Sajóbábony csapata Tokaji labdarúgókkal mérkőzött és 7-3 arányban meg-

nyert, a tabellán és a bajnokságban az SVSE az ötödik helyen végzett.  

TABELLA: 

 

 

SAJÓBÁBONYI SIKER A PRÓDI HOR-

GÁSZVERSENYEN 

Aranyi Máté és Simkó Attila sajóbábonyi lakosok és társuk 

Daragics Csaba 2017. június 8-11-ig tartó II. BE-KA Bojlis 

kupán vettek részt, Pródon ahol nagyszerűen szerepeltek. A 70 

órán át tartó megmérettetésen  1456,49 kg halat fogtak, mellyel  

az I. helyezést érték el. A legnagyobb halat is ők fogták, egy 

14,28 kg súlyú pontyot, ezért a fogásért különdíjban részesül-

tek. Fáradtan és élményekkel gazdagodva tértek haza. 

Gratulálunk nekik! 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 

Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 

Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

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 

2017.07.17-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Bányiné Varga Erzsébet, Oroszné Pásztor Erzsébet, Sápi László Lajos 

Gratulálunk! 


