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MÁRCIUS 15.  

Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve, március 14-én délelőtt a Deák Ferenc 

Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort a Március 15. parkban. A gyermekeket Dányádi Béláné, 

Füvesi Szabina és Juhász Viktória pedagógusok készítették fel. Az ünnepi program folytatásaként 

délután a felnőttek fáklyákkal, a gyermekek nemzeti színű zászlókkal a kézben, lovas huszárok 

felvezetésével indultak meg a Városháza elől, hogy megkoszorúzzák a Március 15. parkban a 

szabadságharc hőseinek emléktábláját.  

A koszorúk elhelyezése után, dr. Szilva István Sajóbábony város polgármesterének és Hubay György a 

Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének beszédét hallhatták a jelenlévők. 

A megemlékezésen Radnai Erika és Ódor Kristóf színművészek „ Áldott legyen neve a márciusi 

ifjaknak” címmel adtak ünnepi műsort. 

NŐNAP  

Sajóbábony Város Önkormányzata hagyományaihoz híven Nőnapi rendezvényt tartott a település 

közintézményeiben dolgozó hölgyeknek 2018. március 8-án a Deák Ferenc Általános Iskola 

tornatermében. A megjelent vendégeket, városunk polgármestere dr. Szilva István köszöntötte. 

Ezután Danny Blue mentalista meglepetés műsora varázsolta el a résztvevőket. A rendezvény végén az 

Önkormányzat képviselő-testületének tagjai és az intézmények férfi vezetői apró ajándékkal fejezték ki 

tiszteletüket a megjelenteknek.  
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AMATŐR KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA  

Meghívásos amatőr kispályás futballtornát rendezett a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 2018. március 30-án a 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében. Az 

immár 3. alkalommal megtartott  rendezvényen 5 csapat vett 

részt, akik 2x10 perces félidőkben mérkőztek meg egymással. 

A fordulókat követően a résztvevőket oklevéllel a győztes 

csapatot serleggel jutalmazták a szervezők.  

A torna végeredménye:  

 1. helyezett: Bombázók csapat  

 2. helyezett: Banditák csapat  

 3. helyezett: Zsigabá csapat  

 4. helyezett: Mindegy csapat  

 5. helyezett: Feláldozhatók csapat  

A rendezvény levezetéseként a Borostyán Mihály Sportközpontban 

Séra Ferenc által készített étellel látta vendégül a Déryné 

Szabadidőközpont  a lelkes, amatőr focistákat.  

TOJÁSFA ÁLLÍTÁS 

Az előző év kezdeményezését folytatva, ebben az évben három helyen gyönyörködhetett a lakosság a 

kibővített húsvéti dekorációban. 

 

OPTIKAI KÁBEL HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE SAJÓBÁBONYBAN 

Az Oláh és Társa Kft. Sajóbábonyban is megkezdte az optikai hálózat kiépítését. Az új hálózaton is 

működik telefon, tv és internet szolgáltatás. A tv adásoknál az úgynevezett „kis csomagban” lesz a 

legnagyobb változás, az analóg csatornák száma 13-ról 23-ra nő és 29 digitális (HD,SD) adás is 

elérhetővé válik. Az internet esetében pedig, a most fogható 10-20 mbit/s-ról 100-1000 mbit/s-ra nő a 

sávszélesség. Előre láthatólag június végére fejeződnek be a munkálatok. 
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HARMÓNIA ÉLETMÓD KLUB 

Tavaszi programjainkat Matiz Ivett életvezetési tanácsadó, párterapeuta 

előadásával kezdtük.  

"Hamuban sült pogácsáink, avagy ami otthonról a batyunkba került" címmel 

vezetett be bennünket a szülő-gyermek kapcsolatokba. A különböző 

családtípusok megismerése sok életből hozott példán keresztül történt. 

Köszönjük előadónknak a jó humorú, gyakorlatias és gondolatébresztő estét. 

 

Mindig örülünk a sajóbábonyi kötődésű előadóknak. Áprilisban 

Lőrincz Éva járt nálunk, aki  jelenleg a felnőtt egészségügyi oktatásban 

tevékenykedik. 

Előadásának címe ez volt:  

 "A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye..." - avagy úton az 

időskor felé. 

Nagyon érdekesen, mély tartalommal közelítette meg a témát. 

Színvonalas, látványos előadásban volt részünk. Várjuk a folytatást! 

                                                                                        Az Életmód klub vezetősége 

KERTBARÁTKÖR 

METSZÉS BEMUTATÓ SZIKSZÓN:  KÓCZIÁN ZOLTÁN SZŐLŐÜLTETVÉNYÉN 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

KIRÁNDULÁS KÁRPÁTALJÁRA 

A Rákóczi Szövetség a Sajóbábonyi Református Egyházközösség által 

„Kárpátaljai Utazási Program” nevű benyújtott pályázatra 200 000 Ft 

támogatást ítélt meg. Ennek köszönhetően 49 fő sajóbábonyi 

lakosnak nyílik lehetősége  3 nap/2 éjszakás kárpátaljai kirándulásra, 

melynek időpontja 2018. június 29. (péntek) - 2018. július 1. 

(vasárnap).  

Az elszállásolás és napi kétszeri étkezés mezőgecsei panzióban vagy vendégházakban történik, ezeknek 

önköltségi ára 4500 HUF/nap/fő ( 2 nap).  

A 3 nap alatt érdekes programokon vehetnek részt a kirándulók, ellátogatnak többek között a Bethlen-

Rákóczi kastélyba, megtekinthetik a Munkácsi várat, a Vereckei-szorost, Munkács, Beregszász és 

Ungvár városait stb. A belépő díjak önköltségi ára 3000 HUF/fő/3 nap.  

Külön igényelhető uzsonnacsomag 700 HUF/fő, illetve fakultatív programként választható Búcsúest 

1000 HUF/fő és Borkóstoló 1500 HUF/fő. 

Résztvevők kiválasztása jelentkezési sorrendben történik.  

A kirándulásra jelentkezni 2018.04.24-től június 15-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán ügyfélfogadási időben személyesen, az önköltség felének (6000 HUF/ fő) befizetésével 

egyidejűleg van lehetőség. Az jelentkezéshez érvényes útlevél vagy annak hiányában, útlevél 
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TŰZGYÚJTÁSI SZABÁLYOK 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri, 

kerti programot, tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a 

szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve 

a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri 

égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági 

engedély beszerzése mellett – megengedi.  

Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 54/2014. BM. r.) 226. 

§-a alapján előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).  Továbbra is 

megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete mellett. A szabadtéri 

tűzgyújtás feltételeit az 54/2014. BM r. rendelet tartalmazza. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában 

végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki. 

 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a 

katasztrófavédelem oldalait (www.katasztrofavedelem.hu; www.baz.katasztrofavedelem.hu), vagy a 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 

XXI. REGIONÁLIS BORVERSENY 

Április 14-én került megrendezésre a XXI. Sajóbábonyi Regionális Borverseny. A hat zsűrinek összesen 

135 bort kellett végigkóstolnia, hogy kialakuljon a végleges eredmény. A versenyen 7 „Nagy Arany”, 1 

„Év bora” , 1 „Sajóbábony Város Bora”, 1 „Deák Imre emlékdíj” került átadásra a sok arany, ezüst és 

bronz minősítés mellett. Délelőtt kezdődtek a közönségprogramok a Bebék pincesoron, ahol a 

pincegazdák borral, pogácsával és zsíros kenyérrel kedveskedtek a rendezvény résztvevőinek. A 

pincelátogatások jó hangulatáról a Rezeda Népdalkör és Nemes Imre tangóharmonikás gondoskodott. 

Délután a verseny helyszínén (Rendezvények Háza) „A BOR LEGENDÁJA” című Bor Shown, 

borkóstolón vehetett részt az érdeklődő közönség, ahol Nádas György színművész egyedi humora és a 

L’aura Band nagyszerű zenéje fűszerezte a borverseny hangulatát. Eredményhirdetéssel és a díjak 

átadásával zárult a rendezvény, dr. Szilva István Sajóbábony polgármestere és Barta Gábor a verseny 

szakmai védnökének összefoglalója után.   

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.baz.katasztrofavedelem.hu/
http://www.erdotuz.hu/
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AZ ÚJ BÖLCSŐDE LÁTVÁNYTERVEI  

Az új intézmény építése várhatóan 2018. év második felében kezdődhet el, a szükséges közbeszerzési 

eljárás lefolytatását és a különböző engedélyek beszerzését követően. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 2018. 

A 2018. évi országgyűlési választás sajóbábonyi eredményei: 

1338 választópolgár adta le szavazatát a három szavazókörben. 

Egyéni jelöltek: 

1. Hubay György (Fidesz-KDNP) : 583 szavazat 

2. Pakusza Zoltán (JOBBIK) : 374 szavazat 

3. Dr. Varga László (MSZP-Párbeszéd): 316 szavazat 

Pártlista: 

1. FIDESZ-KDNP: 584 szavazat 

2. JOBBIK: 354 szavazat 

3. MSZP-Párbeszéd: 203 szavazat 

Sajóbábony Város új országgyűlési képviselője Hubay György (Fidesz-KDNP). 

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN megye 02.számú egyéni választókerület eredménye: 

A szavazó választópolgárok száma összesen 51 606. 

Egyéni jelöltek: 

1. Hubay György (Fidesz-KDNP) :  19 434 szavazat 

2. Dr. Varga László (MSZP-Párbeszéd):  15 274 szavazat 

3. Pakusza Zoltán (JOBBIK) :  14 427 szavazat 
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TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL 
 

Ki végzi a kéményseprést? 

A lakossági kéményseprést a BM OKF GEK Megyei Kéményseprőipari Ellátási 

Csoportok kéményseprő szakemberei végzik. 

Mikor jön a kéményseprő? 

A családi házakban élők nem kapnak papír alapú értesítést arról, hogy a 

kéményseprők mikor érkeznek, a lakók interneten, telefonon, vagy személyes 

ügyfélszolgálatokon keresztül „előre fixálhatják” a nekik alkalmas időpontot az 

ingyenes kéményseprési munkára. 

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be: 

 Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon,                                                          

   az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével; 

 Telefonon a 1818 9 1 l-es menüpontban 

 E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen 

 Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen 

 Személyesen, nyitvatrtási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon 

   (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei) 

 Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon. 

A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez 

kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez 

kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes 

nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni. 

Társasházak: 

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a 

lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két 

időpontban ingyenes. A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt 

hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi 

ingatlantulajdonosok. Az ér tesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualjain, jól 

látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. 

Gazdálkodó szervezetek: 

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő egylakásos ingatlanoknál a 

kéményellenőrzés a tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente kötelező. A kéményseprőipari 

tevékenységet megrendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében. 

 

 

CO és kéménytűz káreseményt követően az alábbi ügyeleti (szombat - vasárnap 8-

16 óráig) telefonszám hívható: 06-70-641-8531 

http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
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LABDARÚGÁS 

TEKE 

2018. február 25. - 15. forduló 

A csapat Oroszlány csapatát fogadta hazai pályán a soron következő fordulóban. Magabiztos játékkal    

7:1 arányban nyerte meg a mérkőzést. Sajnos a hazai mérkőzések közül a leggyengébb játékkal végeztek 

ezen az összecsapáson. Az ifi is pont nélkül maradt. 

2018. március 03. - 16. forduló 

A csapat idegenben folytatta a bajnokságot, mégpedig Székesfehérváron a KÖFÉM SC otthonában. A 

csapat 7:1 arányban elvesztette a mérkőzést. Az ifi közelebb állt a pontszerzéshez, de hét fa különbséggel 

ők is elvesztették a mérkőzést. 

2018. március 11. - 17. forduló 

Egerben próbált a csapat győzni ellenfelük a Vilati Eger SE ellen, ami sajnos nem sikerült. Hozták a 

tőlük elvárható fákat, de a hazaiak nem hibáztak, ráadásul két hatszázas fával is kirukkoltak. Újra pont 

nélkül maradt a csapat. Az ifi is üres kézzel zárta a mérkőzést. 

2018. március 18. - 18. forduló 

A bajnokságban a csapat céljuk elérése szempontjából egy nagyon fontos mérkőzés elé nézett hazai 
környezetben, csak a két pont megszerzése volt elfogadható a Gázművek MTE ellen. Több nagyszerű 
egyéni eredmény született (Terjék János - 582 fa) és így az aktuális bajnokságban a legnagyobb ütött 
csapatfákat érték el hazai pályán, ami 7:1-es győzelmet ért. Az ifi csapat is győzött 4:0 arányban. 

Megyei Felnőtt Eredmények 

 

SAJÓBÁBONY - VARBÓ                              2-0 

Erdei Nagy Norbert 42’ 69’ 

SAJÓBÁBONY -  KARCSA                          0-0 

BOGÁCS TF.– SAJÓBÁBONY                    1-4 

Lakatos Róbert Attila 6’ 

Erdei Nagy Norbert 23’ 40’ 

Tátrai Gergő 50’ 

SAJÓBÁBONY - EDELÉNYI FC                 1-1 

Kerényi Márk 39’ 

ENCS - SAJÓBÁBONY                                  1-1 

Lakatos Róbert Attila 27’ 
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I. SAJÓBÁBONYI ULTI VERSENY 

2018. március 20-án a helyi Nyugdíjas 

Klub szervezett ulti versenyt. A 20 nevező 

részvételével lezajlott jó hangulatú 

rendezvényen a következő eredmények 

születtek: 

I. helyezett - Kincses László 

II. helyezett - Kapitány Béla 

III. helyezett  - Tomori István 

 

Gratulálunk Nekik! 

 

Halász András 

PRESOV (SZLOVÁKIA) 

2018.02.01. – 04. 

U-11 
Utazók: 

Simon László: edző 

Bodó Sándor: technikai kísérő 

Lakatos Csaba: kísérő 

Játékosok: 

Milanics Gergely 

Lakatos Róbert 

Lakatos Csaba 

Lakatos Máté 

Szabó Balázs 

Dezső Ádám 

Jónás Krisztián 

Támogatók: 

Sajóbábony Város Önkormányzata 

Lakatos József 

Kapitány Csaba 

Kerekes Krisztián 

Márton Ferenc 

Mérkőzések: 

SVSE - XVII Ker. RTK. Budapest             1-0 (góllövő: Lakatos Csaba) 

SVSE – FK Safi Presov (SK)                   0-2 

SVSE – FK Dušanovac Belgrade (SRB)        1-2 (góllövő: Jónás Krisztián) 

SVSE – FK Košice Barca (SK)                  0-6 

SVSE – SC. Hirös Ép-Egyesület Kecskemét 1-4 (góllövő: Lakatos Csaba) 

SVSE – DVFS Zinedine Uzhgorod (UA)       1-1 (góllövő: Jónás Krisztián) 

SVSE – CFT Presov- Sokol Lubotice            2-1 (góllövő: Lakatos Csaba, Jónás Krisztián) 
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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 

részesülnek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes 

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

várjuk 2018.05.07-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Karbélyné Papp Erika, Vozárné Kádár Henriett, Sápi László Lajos. 

Gratulálunk! 


