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DALOS TALÁLKOZÓ
2017. október 14-én a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Népdalkör Találkozót szervezett.
Dr. Szilva István Sajóbábony Város polgármesterének köszöntője után a házigazda Rezeda Népdalkör
lépett először színpadra, majd Őket követte: Alsózsolca, Alsóvadász, Csobád, Homrogd, Sajóvámos,
Mezőcsát és testvérvárosunk Rejdova együttese, akik igazi menyegző hangulatot varázsoltak az érdeklődők elé.

KERTBARÁTKÖR
Nyár végén, augusztus 21-én tartott összejövetelünkön a
városnapi kiállítás részleteit egyeztettük. Az időszerű kertészeti feladatok mellett szó volt még a tervezett őszi programokról is.
Augusztus 24-én a városnapi rendezvények egyik eseménye volt a kertészeti termések, termékek és eszközök kiállítása. Az idén új helyszín, a tájház csűrje adott otthont ennek. 18 kertbarátköri tag hozott szebbnél szebb portékát:
Bacskai Mihály, Bartha Lászlóné, Galgovics László, Erdődi Endre, Islai József, Kiss László, Kutas Gyula, Lengyel
János, Magyar Zoltán, Mészáros Benjámin, Molnár Zoltán,
Rontó András, Tardi Pál, Tóth Béla, Tóth Gyuláné, Szemán Jánosné, Szilva István, Szabó Ilona és az
önkormányzati kert tagjai.
Szeptember 21-én kisebb csoporttal ellátogattunk Budapestre a 78. OMÉK-ra. Sokszínű élménnyel gazdagodva újabb lehetősége volt a közösségünk erősítésének.
Október 2-án, „Gyümölcsfa fajták ismertetése, ültetése, pótlása” címmel Derján Géza gyümölcsfatelepvezető tartott előadást. Kérdésekre válaszolva gyakorlati tanácsokkal (pl. öntözés fontossága) látta
el a hallgatóságot.
Október 5-én, 26 fővel kirándulni mentünk Bogácsra. A fürdőzés után Hajdú Imre pincéjébe látogattunk.
Hangulatos előadása mellett megismerhettük borait, borászkodása gyakorlatát, borfogyasztási szokásokat.
Molnár Zoltán
elnök

TELEPÜLÉS SZINTŰ KÜLSŐ VÉDELMI TERV GYAKORLAT
Kiválóra értékelték a katasztrófavédelem szakemberei az idei évben is bemutatott gyakorlatot, melynek
célja, hogy az ipari parkban egy feltételezett esemény bekövetkezése esetén az operatív törzs bemutassa
baleset-elhárítási és védekezési lehetőségeit az elzárkózás feladatain keresztül!
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IDŐSEK NAPJA
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” (Sütő András)
2017. szeptember 29-én a város 70 és 80 év közötti lakosaié („nagy korcsoportosok”) volt a főszerep.
Ebben az évben Őket látta vendégül Sajóbábony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét, hogy
megköszönje a tudást, az átadott tapasztalatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az idősektől kapott. Dr.
Szilva István ünnepi köszöntőjét követően, színvonalas műsorral kedveskedtek városunk „idős” lakóinak: Rezeda Népdalkör, Boros Géza, a zenét pedig Pásztor Béla szolgáltatta. A rendezvény vendégei egy
meglepetés nyereményjátékon is részt vettek, ahol a szerencsések értékes nyereményekkel gazdagodtak.

ÉLETMÓD KLUB
Változatos programokkal zárta az őszt a közösségünk.
Szeptemberben Dr. Vékony László szemész főorvos volt a vendégünk, aki a szembetegségek közül a nagyon sok embert érintő szürke - és zöldhályog témáját járta
körül. Rendkívül érthetően magyarázott Főorvos Úr és érdekes volt hallgatni a saját beszámolóit arról, hogyan fejlődött és fejlődik a technika az első szemműtétek
óta. Betekinthettünk a jövőt meghatározó kutatásokba is.
Októberben Dr. Imre Gábor tartott előadást az alvásról, alvászavarokról, az életmódváltásból fakadó lehetőségekről. A nyugodt és pihentető alvásért mi magunk
is sokat tehetünk, csökkentve ezzel több betegség rizikófaktorát – mondta a szakember. Köszönjük az élvezetes előadást és a gyakorlatba
is átültethető gondolatokat.
A Bükkszentkereszti Gombanapokra szerveztünk kirándulást, amely nagyon jó hangulatban telt. Megnéztük a
helyi gombakiállítást, fotókiállítást, gombatúrán vettünk
részt és érdekes előadásokat hallgattunk, köztük Gyuri
bácsi fantasztikus tanítását a gyógynövényekről.
A zene világnapja alkalmából Baranya Nóra zeneterapeuta jött el hozzánk egy különleges foglalkozásra. Rengeteg hangszert kipróbálhattunk és gyönyörű zenék
segítségével zökkenhettünk ki a hétköznapok forgatagából. Csodálatos alkalom volt!
November 29-én, szerdán, Demeter János mentőtiszt előadására várunk minden kedves érdeklődőt, adventben pedig közös teázással készülünk együtt az ünnepre.
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BOROSTYÁN MIHÁLY EMLÉKTORNA
2017. október 06-án újra eljött a nap, amikor Borostyán Mihály emlékének tisztelegve ellátogatott Sajóbábonyba a Diósgyőri VTK együttese, hogy barátságos mérkőzést játsszon a 2017-2018-as Megyei I.
bajnokság tabellájának élén menetelő, ez idáig veretlen Sajóbábony VSE csapatával. A mérkőzés 0-3
eredménnyel zárult a vendégek javára.
Az említett napon a labdarúgás rajongói a Ferencváros- és Sajóbábony öregfiúk mérkőzésének is örülhettek. Az öregfiúk találkozón az egykori közkedvelt ferencvárosi futballisták közül bajnokokat, kupagyőzteseket, gólkirályokat láthattunk a sajóbábonyi gyepen, így például Keller Józsefet, Szenes Sándort,
Szkukalek Igort, Deszatnik Pétert, Fischer Pált, Dzurják Józsefet, Dukon Bélát és sokan másokat.
A találkozó 4-2 eredménnyel zárult a vendégek javára.

KÖZMEGHALLGATÁS
2017. december 04-én hétfőn Sajóbábony Város
Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, az Ófaluban található Rendezvények házában 17.30 órai
kezdettel. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
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XII. KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ SAJÓBÁBONYBAN
A Sajóbábonyi Vegyipari Park az idén tizenkettedik alkalommal adott otthont a környékbeli általános
iskolások részére szóló Környezetvédelmi vetélkedőnek. A 2017. november 10-én megrendezett verseny
a KISS CÉGCSOPORT tagjai közé tartozó ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. és SVIP
Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg. A verseny szervezői fontosnak tartják, hogy már az alapfokú
oktatás idején hatást gyakoroljanak a fiatalok környezetvédelmi szemléletmódjára, és hozzájáruljanak
ahhoz, hogy a felnövekvő generáció megfelelő ismereteket szerezzen a környezetvédelemről, a hulladékgazdálkodásról, az iparról és a közöttük lévő összefüggésekről. Az idei vetélkedőn 13 település (Arnót,
Borsodszirák, Bőcs, Kazincbarcika, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Parasznya, Sajóbábony, Sajókeresztúr,
Sajószentpéter, Sajóvámos, Szirmabesenyő) 15 iskolájának 7-8. évfolyamos diákjai mérték össze tudásukat a környezetvédelem fontosságáról és a Sajóbábonyi Vegyipari Parkban található cégek tevékenységeiről.

A pontgyűjtés három különböző feladatcsoportban volt lehetséges. A versenyre való ráhangolódásként a
csapatoknak hulladék anyagokból kellett hasznos funkcióval rendelkező tárgyat készíteni, melyek közül
a legjobb külön díjazásban is részesült.

Az előzetesen kiküldött dokumentumok tartalmáról és a délelőtt folyamán az ipari parkban tett üzemlátogatásokon szerzett tapasztalatokról feladatlapon adtak számot a diákok. Végül hulladékok gyűjtőedénybe
dobásával tesztelhették célba dobó képességüket, s gyarapíthatták pontjaik számát.
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A vetélkedő végén, amíg a zsűritagok az eredményeket összesítették és megállapították a csapatok helyezési sorrendjét, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának dékánja és dékánhelyettese érdekfeszítő kísérletek bemutatásával tartotta ébren a gyermekek figyelmét.

Az összesített eredmények alapján a legjobb öt csapat (Onga, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Kazincbarcika) diákjai kapták meg a helyezetteknek járó értékes ajándékokat, de minden résztvevő
apróbb ajándéktárgyakkal térhetett haza. A XII. Környezetvédelmi vetélkedő I. helyezett és egyben különdíjazott csapata az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett.

A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola diákjai csupán néhány ponttal maradtak le az első öt helyezettől, de dicséretet érdemelnek a gyakorlati feladat során nyújtott kimagasló teljesítményükért.

ŐSZI BÁL
Jó hangulatú sikeres bál volt
2017. november 4-én Sajóbábonyban. A Heltai Rendezvények Házában megtartott mulatságon ízletes vacsora, tombola és a Kántor Band kiváló
muzsikája adta meg az alaphangulatot a bálozóknak...
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'56-OS EMLÉKPARK AVATÁS ÉS ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
2017. október 20-án emlékpark avatás és ünnepi közgyűlés
volt Sajóbábonyban. A megemlékezés a város bejáratánál
kialakított parkban kezdődött, ahol dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Török
Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere avatta fel az 1956-os emlékművet,
majd elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az ünnepség a
Deák Ferenc Általános Iskolában folytatódott, ahol a Himnusz éneklésével nyitották meg a közgyűlést. Dr. Szilva István, mint házigazda köszöntötte a vendégeket. A köszöntőt
követően Török Dezső nyitotta meg az ünnepi közgyűlést.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetest idézve emlékeztetett
arra, hogy a szabadságot nem lehet megvásárolni, az álmok
megvalósításáért hozott helyes döntések következtében születik meg az emberek lelkében. Ilyen frenetikus élmény lehetett 1956. október 23-a, a felszabadulás élménye, a zsarnokság bukása. „Tartozunk annyival 1956 hőseinek és áldozatainak, hogy nem adjuk fel függetlenségünket. Ez nem
pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy” – zárta beszédét a
megyei közgyűlés elnöke. „’56 számunkra, utódoknak a szabadságvágy jelképe”- indította ünnepi beszédét dr. Nagy
István. Hatvanegy éve megerősítették, hogy a magyarság
képes és akar is szembe szállni a zsarnoksággal. A történések az egész társadalmat érintették. Szabad Magyarországot,
demokráciát akartak. 1956 Magyarország védjegyévé vált,
szellemiségét meg kell őrizni – kérte dr. Nagy István.
A hagyományokat folytatva az ünnepi közgyűlés keretében
kitüntetéseket adott át Török Dezső és Bánné dr. Gál Boglárka. Pro Comitatu díjat vehetett át dr. Jeney András matematikus, az MTA köztestület tagja. Alkotói díjban
részesült a Kiss Kata Zenekar, amely egyedi módon
ötvözi a népzenét más stílusokkal és Kovács Bertalan
többszörös szenior világ- és felnőtt magyar bajnok
úszó, a miskolci vízisport ikonja. Az ünnepi műsorban közreműködött a sajóbábonyi Rezeda Népdalkör, ifj. Lakatos Jenő az általános iskola tanulója,
Hegedűs Attila a Sajóbábonyért Ifjúsági Érdemérem
kitüntetettje, valamint Sasvári Sándor Jászai Mari díjas művész. A műsort követően Török Dezső emléklapot adott át dr. Szilva Istvánnak megköszönve a
rendezést, majd bezárta az ünnepi közgyűlést. A Szózat éneklése után a közös ünnep alkalmából emléktáblát avattak.
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REFORMÁTUS PARÓKIA FELÚJÍTÁSA

A Tiszáninneni Református Egyházkerület által elfogadott pályázattal a sajóbábonyi parókia energetikai felújítást nyert, több,
mint 14 millió forint értékben. Szeptember elején a pályázati
pénznek köszönhetően elkezdődtek a munkálatok, amely során
teljesen megújulnak a nyílászárók, a fűtésrendszer és a külső
homlokzat, ami hőszigetelést kap. A korszerűsítés során napelemeket is telepítettek.
A 2017. áprilisában megrendezett Mészáros János Elek jótékonysági koncertnek köszönhetően a református templom harangjának
felújítása is megtörtént, illetve 10 padsorba fűtést is szereltek.

Bányiné Varga Erzsébet
református lelkipásztor
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tájékoztatás
TÜZIFA PÁLYÁZAT

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz pályázatot nyújtott be.
A pályázaton a szociálisan rászorulók részére 286 erdei m3
keménylombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség.

A képviselő-testület rendeletben határozza meg a támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltétele-

it, a lakosság által benyújtandó támogatási igény elbírálásának szempontjait, melyek figyelembe vételével kerül kiosztásra a tűzifa.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a támogatás benyújtására

2017. november 30. napjáig van lehetőség.

A tüzifa kiosztására várhatóan 2017. december hónapban kerül sor.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetményeket.

Sajóbábony, 2017. november 14.

Király Gáborné sk.
jegyző
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LABDARÚGÁS
Megyei Felnőtt
SAJÓBÁBONY - ENCS
3-2
Sebők Balázs: 23’ 42’
Tóth István: 90’
GESZTELY - SAJÓBÁBONY
0-0
SAJÓBÁBONY - VARBÓ
5-2
Lázi Csaba: 22’
Balogh Dénes: 53’
Erdei Nagy Norbert: 36’ 69’
SZERENCS - SAJÓBÁBONY
1–3
Erdei Nagy Norbert: 19’
Balogh Dénes: 39’
Tóth István: 69’
MÁD-SAJÓBÁBONY
0-1
Erdei Nagy Norbert: 45’
SAJÓBÁBONY- HVSC POLGÁRI KFT. 5-2
Tátrai Gergő: 8’
Balogh Dénes: 35’
Sebők Balázs: 40’
Titkó Gergő: 59’
Erdei Nagy Norbert: 69’

BŐCS-SAJÓBÁBONY
Balogh Dénes: 10’

1-6

Erdei Nagy Norbert: 18’ 48’ 68’
Tóth István: 29’
Sebők Balázs: 34’
SAJÓBÁBONY - MOJITO-LEMON BTE 1-1
Titkó Gergő: 14’
Őszi bajnok az SVSE csapata !
13 győzelem és 2 döntetlen mellett veretlenül vezeti a labdarúgó megyei I. osztály bajnokságát Sajóbábony csapata. Ennek köszönhetően őszi bajnok az SVSE!
Gratulálunk a szakmai stábnak, a csapatnak és
mindenkinek, aki segítette elérni ezt a nagyszerű
eredményt!
Hajrá Bábony !!!

TEKE
2017. szeptember 24. - 4. forduló
Oroszlányban zajlott a negyedik forduló, ahol a mérkőzést 25 fás különbséggel 5:3 arányban elveszítette
Sajóbábony csapata. Az ifi szintén pont nélkül maradt.
2017. október 17. - 5. forduló
Második hazai mérkőzésre került sor a bajnokságban a KÖFÉM SC csapata ellen. 110 fa különbséggel
6:2 arányban megnyertük a mérkőzést. Sajnos az ifi pont nélkül maradt.
2017. október 15. - 6. forduló
Hazai pályán próbáltak pontokat szerezni a tapasztaltabb Vilati Eger SE csapatától a bábonyiak a hatodik
fordulóban, de sajnos 6:2 arányban elvesztették a mérkőzést. Az ifi is hasonlóképpen járt.
2017. november 5. - 8. forduló
A mieink a Bátonyterenyei TK csapatát fogadták a kazincbarcikai pályán. 6:2 arányban elveszítették a
mérkőzést.
Az ifi játékosok viszont jól teljesítettek és 4:0 arányban megnyerték a mérkőzésüket.
2017. november 11. - 9. forduló
A kilencedik fordulóban, idegenben a Gyulai SE otthonában a szegvári tekepályán próbált pontokat szerezni a csapat. 4:4-es döntetlennel zárták az összecsapást. Az ifi pároknál egy győzelem és egy vereség
jött össze, a több ütött fa miatt a fiataloknál a Gyulai SE örülhetett a két pontnak.
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Fejtse meg a rejtvényt és küldje be!
A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesülnek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés
után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk
2017.11.11-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Kozák Jánosné, Nagy Noémi, Kánya Károly.
Gratulálunk!

BábonyInfó
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Felelős szerkesztő: Jelcs Zita
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné
Példányszám: 1000 db
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