
 

 V. évfolyam 1.szám - 2019. január 

     FIATALOK KLUBJA 

KEDVES SAJÓBÁBONYI FIATAL! 

Sajóbábony Város Önkormányzata arra az elhatározásra 

jutott, hogy szeretne létrehozni egy közösségi teret   

NEKED.  

Egy olyan helyet, ahol a helyi fiataloknak lehetőségük 

van együtt lenni, találkozni a barátaikkal, kortársaikkal a 

fogyasztás kényszere nélkül. A szabadidő minőségi eltöl-

tésére kapsz lehetőséget, ahol ingyenesen használhatod 

eszközeinket pl.: csocsó, Xbox, társasjátékok stb. és mindezt egy közösségben a 

barátaiddal együtt teheted!  

 

Véleményed fontos számunkra: 

 Milyen formában működjön a klub? 

 Milyen eszközökkel szereljük fel?  

 

Ha részese szeretnél lenni az ifjúsági közösségi élet egyik (első) bázisának a kialakításában és van ötle-

ted, javaslatod akkor  jutasd el azt hozzánk (akár  név nélkül is), az alábbi lehetőségeken:   

 Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkársága, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em  

 hivatal@sajobabony.hu  

mailto:hivatal@sajobabony.hu
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FESTMÉNY KIÁLLÍTÁS 

2018. december 04-én Szilágyi Edit festményei-

ből nyílt kiállítás a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtár Nagytermében. A művésznőt a 

képzőművészet már gyermekkora óta foglalkoz-

tatja. 2017-ben születettek meg első alkotásai, 

elsajátította az olaj és akvarell festészeti techni-

kákat. Több településen is láthatóak voltak már 

festményei pl. Szikszón, Hejcén, Tiszadadán. 

2018-ban Budapesten a Mai Alkotóművészek 

Galériában is volt kiállítása. Az érdeklődők a 

művésznő sokszínűségét tekinthették meg dec-

ember 04–19.  között.  

ADVENTI DÍSZVILÁGÍTÁS 

A korábbi évek gyakorlata szerint a 2018-as Adventi 

időszakban Sajóbábonyban is újra ragyogtak a díszkivi-

lágítás fényei. 

Idén a Lakótelepen a Városháza és az Általános iskola 

közötti terület, az Ófaluban a Tájház és annak udvara 

lett kivilágítva. Városunk ünnepi fénybe öltöztetése 

során, új világító díszek vásárlása mellett sor került a 

korábbi évek folyamán az oszlopokon elhelyezett ele-

mek felhasználására is, tekintettel arra, hogy ezek osz-

loponkénti üzemeltetéséért magasabb díjat kért volna 

az áramszolgáltató. 

 Az elmúlt év hagyományát követve a település bejáratánál, a 

„Kiselágazás” háromszögébe kihelyezésre kerültek a MESZ dolgo-

zói által készített figurák. 
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ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

 

 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden évben 

már novembertől elindul a nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, 

legmeghittebb ünnepére. Így volt ez Városunkban 2018. adventi időszaká-

ban is. A szeretetben gazdag meghitt hangulatot az Adventi koszorú segít 

elérni. Sajóbábony koszorúit 2018-ban is szorgos kezek építették. 

Az adventi ünnepségeken a hideg idő ellenére kicsik és nagyok gyülekez-

tek a karácsonyi zene hívogató szavára és várták az adventi koszorú gyer-

tyáinak fellobbanását. Az első adventi gyertya meggyújtására ünnepi kere-

tek között 2018. december 2-án a Városháza melletti téren került sor. A 

béke lángját az első gyertyán az óvódások és általános iskolások műsora 

után Juhász Judit óvodavezető és Szűcs Miklósné iskolaigazgató gyújtotta 

meg. A szervezők az ünnepség végén forralt borral, pogácsával és forró 

teával kedveskedtek a közönségnek.  

 

A második gyertyát egy héttel később december 9-én dr. Szilva István pol-

gármester és Király Gáborné jegyző gyújtotta meg a Tájház udvarán felál-

lított adventi koszorún.  Dr. Szilva István ünnepi beszédét követően 

Vásáry André adventi koncertjét hallgathatták meg a Református temp-

lomban az érdeklődők.  

 

 

 

MEGÉRKEZETT A MIKULÁS 

2018. december 6-án a Deák Ferenc Általános Iskola adott otthont Sajóbábony Város Önkormányzata és 

a Déryné Szabadidőközpont  által szervezett Mikulás ünnepségnek. A rendezvény helyszínén az óvodá-

soknak és iskolásoknak teával és süteménnyel kedveskedtek a szervezők. A Kis Kata zenekar Mikulás 

műsora után vehették át csomagjaikat a gyerekek a nagyszakállú Télapótól.  
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Advent harmadik vasárnapján december 16-án Vargáné 

Germuska Tünde a Kreatív Klub vezetője és Molnár Zoltán 

Kertbarátkör elnöke gyújtotta meg az adventi koszorú harma-

dik gyertyáját a Városháza előtti téren. Ünnepi műsort a 

sajóbábonyi civil szervezetek képviselői és a Rezeda Népdal-

kör adtak.  

Advent utolsó hétvégéjén december 23-án, a sajóbábonyi Táj-

ház udvarán felállított adventi koszorú negyedik gyertyáján a 

szeretetet jelképező lángot a helyi egyházak felszentelt képviselői  gyújtották meg. Ezt követően az egy-

házak tagjai tették műsoraikkal meghittebbé, ünnepibbé a karácsony előtti várakozás utolsó eseményét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISMÉT MEGMÉRETTETTE MAGÁT A REZEDA NÉPDALKÖR 

 

2018. november 17-18. között több, mint ötven csoport 

részvételével szervezték meg Egerben a 

PALÓCGÁLÁT, melyre népdalkörünk ellátogatott.  

A fesztivál a palóc és a felvidéki népzene javából adott 

ízelítőt.  

A hevesi, borsodi és nógrádi csoportok mellett érkeztek 

együttesek a Hajdúságból és a Balaton mellől is.            

Az előadóknak a fellépési lehetőség mellett a  KÓTA 

Aranypáva térségi és országos népzenei minősítésén is 

részt vehettek. A szakmai zsűr i figyelte a dalválsztást, 

az előadásmódot, hogy tempóban, karakterben miként 

követik egymást a dallamok. Az együttesek vezetői 

mindemellett szakmai fórumokon is részt vehettek.  

Népdalkörünk térségi szintű minősítésen KIVÁLÓ FOKOZATOT ért el, mellyel kivívták a le-

hetőséget, hogy 2019. június 1-2-án megrendezésre kerülő “KÖDELLIK A MÁTRA” REGIONÁLIS 

NÉPZENEI FESZTIVÁL országos  minősítésén indulhatunk. 

Bimbó Zoltán a rendezvény szervezője elmondta: “Nagy dolog a XXI. században, ha közösséget 

építenek, ha a fellépők jól érzik magukat együtt, és ha jó zenei anyagot hoznak el a fesztiválra.” 

Az eseményen volt fesztiválhangverseny, több minősítő és gálahangverseny is.  

A meghívott csoportoknak alkalma volt tapasztalatcserére, a szakmai és baráti együttműködés megala-

pozására.  

Az odalátogatók a nemzeti kultúrák igazi ünnepének lehettek részesei.  

                                                                                                                                            Orosz Marianna 

                                                                                                                                                        népdalkör vezető 
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ÉLETMÓD KLUB 

A Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület nagyon különleges progamokkal zárta 10 éves jubileumi 

ünnepét. Az előző újságban már olvashattak erről, most beszámolunk, ami azóta történt. 

Nagyszabású rendezvény keretében hívtuk meg Lippai 

Marianna motivációs író és előadót, aki egy beszélgetős 

est vendégeként osztotta meg velünk gondolatait. Nagy 

örömmel töltött el bennünket a részt vevők nagy száma, a 

környékbeli településekről is sok volt az érdeklődő. 

Lippai Marianna az élet szeretetére, önmagunk elfogadá-

sára és megbecsülésére motivált bennünket, arra hogy 

tanuljunk meg minden körülmény között elégedettnek és 

boldognak lenni. Saját életéről, küzdelmeiről és talpra 

állásáról is őszintén beszélt a közönségnek, hiszen súlyos 

betegségben szenvedő kislányát kellett elengednie évek-

kel ezelőtt. Életcélja és hivatása lett, hogy saját gyógyu-

lásán keresztül segítsen másoknak  is. Mindannyian gaz-

dagabbak lettünk ezen az estén… 

A könyvtárral közös szervezésben hívtuk meg Nagy 

Bendegúz miskolci kerekesszékes világjárót, aki kirgi-

zisztáni élményeiről hozott egy fantasztikus fényképes 

beszámolót. Bendegúz egyedül, kis autójával, kerekesz-

székben járta be ezt az utat és szerzett élményeket, bará-

tokat, tapasztalatokat. Gyönyörű fotói és történetei, bátor 

életfelfogása nagy hatással voltak mindenkire. Reméljük, 

következő útjáról is megosztja majd velünk az élményeit. 

Dr. Kerekes Ferenc háziorvosunk „Kultúrált borfogyasz-

tás” címmel kalauzolt el bennünket a borok, borkülönle-

gességek világába. Kóstolás közben beszélgettünk a bor 

útjáról a tőkétől az asztalig, a fogyasztás kultúrájáról, 

ennek szépségéről. Hálásak vagyunk Doktor Úr sokolda-

lúságáért, hogy a borok csodálatos világával megismerte-

tett bennünket és feleségével Dr. Varga Eszterrel finom 

italokat hoztak hozzánk kóstolásra, mindannyiunk meg-

vendégelésére. 

A klubtagok meglátogatták a Miskolc-Görömbölyi Grál 

pincét, ahol Ducsai Attila  tulajdonos vezette végig a cso-

portot a Magyarországon egyedülálló  kézzel kifaragott 

pincén. Elmesélte a hely történetét, a faragott jelképeket, 

megnézhettük feleségének  Ducsai Ágnesnek a saját ké-

szítésű magyar motívumos ruhakölteményeit, amelyek 

ott a pincében kerültek kiállításra. Zsíros kenyér és bor 

mellett beszélgettünk velük és egymással, nagyon külön-

leges este volt ez a klub számára. 

                                                                 Életmód klub  

                vezetősége 
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KERTBARÁTKÖR 

A kertészkedőknek az ősz a betakarítást, szüretet a következő év előkészítését jelenti. 

Egyesületünk novemberi előadója Tamás András agrármérnök volt. A tápanyag utánpótlás gyakorlatában 

adott hasznos ismereteket. Kiemelte a bodrogkeresztúri riolittufa növénytermesztésre, talajjavításra gya-

korolt hatását, bizonyított eredményeit. 

Az időszerű szervezési feladatok egyeztetése után Márton-napi borkóstolásra került sor, ahol a gazdák 

megkóstoltatták új boraikat. 

Az év utolsó napján Szemán Jánosék pincéjében kertbarát-szilvesztert rendeztünk, 28 fővel családias 

hangulatban kívántunk egymásnak boldog új évet.  

Köszönet a rendezvényt lebonyolító házigazdának és feleségének. 

  

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Molnár Zoltán  

                elnök 

TÁJÉKOZTATÁS – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 01-től a sze-

lektív hulladékgyűjtő edényzeteket nem kéthetente pénteken, 

hanem kéthetente szerdánként ürítik a családi és társasházi 

övezetben is, a  hulladékelszállító BMH Nonprofit Kft. tájékoz-

tatása szerint. 

MEGÚJULT A LAKÓTELEPI BUSZMEGÁLLÓ 

Új burkolatot kapott és akadálymentessé vált a lakótelepi 

Széchényi úti (Miskolc irányába) buszmegálló.  

A teljes körű felújítási munkálatokat az önkormányzat saját 

beruházásában a MESZ munkatársai és a közfoglalkoztatot-

tak bevonásával valósította meg. 
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ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA 

Sajóbábony Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00030 

azonosító számú „Esély Otthon létrehozása Sajóbábony népességmeg-

tartó képességének javítására” elnevezésű projektje keretében 2018. 

november 24-én első alkalommal szervezte meg a rendezvényt. Az ese-

ményen dr. Szilva István polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket, 

ezt követően a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola volt tanulója, 

Oláh Alexandra szavalatát hallhatták a résztvevők. A műsor a Rezeda Népdalkör színes dalkoszorújával 

folytatódott. A finom vacsora előtt a sztárvendég, Pál Dénes dalait élvezhették a jelenlévők. Végezetül a 

találkozó nagyszerű hangulatáról a Kántor Band gondoskodott. A változatos programokon kívül fakulta-

tív programelemeken - tájház látogatás, nyitott intézmények, városnéző séta, teke, Sajóbábonyt bemutató 

filmvetítés - is részt vehettek az elszármazottak, amelyeken keresztül az elmúlt évek folyamán települé-

sünkön átesett változásokat szemrevételezhették. A rendezvényt hagyományteremtő céllal szervezte meg 

Önkormányzatunk, annak érdekében, hogy korunk elvárásainak megfelelően, mindenki számára elérhető 

programelemeken keresztül tartsa a kapcsolatot a településünkről elszármazottakkal. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS  

Sajóbábony Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00041 azonosító számú, „Humán szolgáltatá-

sok fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalatty-

völgyben” elnevezésű projektje keretében 2018. nov-

ember 09. napján ingyenes E-health szűrést szerve-

zett a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár-

ban. A rendezvény során 75 fő vett részt különböző 

vizsgálatokon - bőrgyógyászati melanóma szűrés, 

pajzsmirigy/PSA hormon teszt, laborvizsgálat, vér-

nyomásmérés, testsúlymérés, szemészeti felmérés -. 

A szűrés tartalma úgy lett meghatározva, hogy olyan 

szolgáltatások is elérhetővé váljanak a jelentkezők 

számára, amelyeket településünkön rendszeresen nem 

tudnak igénybe venni. A vizsgálatok eredményei 

alapján a résztvevők átfogó képet kaphattak egész-

ségügyi állapotukról. A pályázat keretében megvalósított programelemmel önkormányzatunk lehetőséget 

teremtett a lakosság számára, hogy rész vehessen egy, az egészségfejlesztéssel és egészséges életmódra 

nevelő rendezvényen. 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

Forrás: Észak Magyarország 
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MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA ÁTADÓ 

2018. november 29-én átadásra került Sajóbábony város 

műfüves futballpályája. Az ünnepségen beszédet mondott 

Hubay György országgyűlési képviselő és dr. Szilva István 

Sajóbábony város polgármestere. Ezután az ünnepélyes sza-

lagvágás, majd a Sajóbábony - DVTK öregfiúk mérkőzés 

következett, a félidők közötti szünetben a VBSE HIP-HOP 

CREW tánccsoport szórakoztatta a jelenlévőket. 

               MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA HASZNÁLAT 

 

Pályafoglalás: 

1. A futballpálya nyitva tartása: 

2019. március 1-től október 31-ig: 

 hétfőtől-szombatig:12.00-21.00 között 

Az év többi hónapjában:  

 Hétfőtől-szombatig:12.00-20.00 között. 

 Vasárnap a pálya zárva van! 

 A pályát kedden és csütörtökön 15.00-20.00 között az Ifi– és a Felnőtt labdarúgó csapat hasz-

nálja ezekben az időpontokban a pálya bérlésére nincs lehetőség! 

 

2. Téli időszakban a hóval fedett pályán, illetve olvadáskor, továbbá nagyon vizes, nedves pályán nem             

lehet játszani. 

3. Időpontot két nappal az igénybevétel előtt kell foglalni - ünnepnapok kivétel - a Déryné Szabadidő-

központ és Városi Könyvtár igazgatójával történő bérleti szerződés aláírásával, (3792 Sajóbábony, 

Bocskai út 2.) az intézmény nyitvatartási idejében. 

4. Amennyiben a pálya bérlője nem jelenik meg az előre foglalt időpontban, kizárható a továbbiakban a 

foglalási rendszerből. 

5. A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában kell átadni a 

Déryné Szabadidőközpont vezetőjének. 

 

 

Díjszabás: 

1. A futballpálya használati díját előre kell kiegyenlíteni, szerződéskötéskor. 

2. A futballpálya használatáért fizetendő díj: 3000 Ft/óra, 

         Világítás igénybevétele esetén:                   3500 Ft/óra. 
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LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata:  

800.000 Ft támogatást biztosít lakásvásárláshoz, amely 

400.000 Ft vissza nem térítendő és 400.000 Ft visszatérítendő 

kamatmentes kölcsönből áll.  

A támogatás igénylésének főbb feltételei:  

 Az igényelhet támogatást, aki a kérelem benyújtásá-

nak időpontjában 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 (a jövedelem 

vonatkozásában a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos jövedelméről kell nyilatkozni). 

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

rendeletek/RENDELETEK/20161214_19_fialtalok_elso_lakashoz_jutasanak_tam_egységes.pdf  

 

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

Nem jogosult támogatásra, aki korábban rendelkezett sajóbábonyi lakás tulajdonjogával!  

SZOCIÁLIS ALAPÚ TŰZIFA OSZTÁSA  

Az idei évben is kiosztásra került 171 m3 tűzifa.  85 csa-

ládnak 2-2 és 1 családnak 1 m3 mennyiségű fával tudott 

segíteni az Önkormányzat a téli időszakban.   

A 171 m3  - ből 99 m3 szociális célú tűzifa, 72 m3  a téli 

rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési ön-

kormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag  vá-

sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról 

szóló 1152/2018. (III.27.) Korm. határozatban megállapí-

tott támogatás.  

A kiosztás során végzett munkáért köszönet illeti a MESZ 

dolgozóit és a közfoglalkoztatottakat. 
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                            TEKE 

2018. november 04. - 9. forduló 

Szegvár elleni hazai mérkőzés következett, a mérkőzés vége 4:4 lett. Az ifi begyűj-

tötte mindkét pontot. 

 

2018. november 17. - 10. forduló 

Szegváron, a Gyula csapatával mérkőztek a bábonyiak. A mérkőzés 5:3-as vereség-

gel zárult.  Az ifi sem tudott pontot szerezni. 

 

2018. november 25. - 11. forduló 

Tekéseinknek nagy szükségük lett volna a pontokra az őszi záró fordulóban, hogy maradhassanak az él-

mezőny mögött, de sajnos ez nem sikerült. Sokadik mérkőzésükön fordult elő, hogy a végjátékot nem 

tudták megfelelően kezelni, így Szank csapata élt a lehetőséggel és megnyerte a mérkőzést 5:3 arányban. 

Az ifi csapat sem tudott pontot szerezni. 

2018.11.17. 

Sajóbábony VSE - Szolnoki MÁV FC           0-2 

 

2018.11.25. 

Sajóbábony VSE - DVTK II.                       0-2  

MAGYAR KUPA 

2018.12.04. 

Sajóbábony VSE - Taksony  SE                     0-1 

 

                                      VADÁSZATI IDŐPONTOK 

Január hónap: 

2019. január 26. Fácán vadászat 

Február hónap: 

2019. február 09. Fácán vadászat 

2019. február 23. Fácán vadászat 

Gyülekezési hely: 

Sajószentpéter Ady Endre út 49. szám mögötti vasúti átjáró előtti útszakasz. 

 

Tisztelettel: Ferenczi József Pittypalatty – Völgye Vadásztársaság elnöke 
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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 

2019.01.29-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Csibi - Nagy Nikoletta, Major Józsefné, Nagy Noémi. 

Gratulálunk! 


