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KREATÍV KLUB KIÁLLÍTÁS 

A Déryné Szabadidőközpontban működő Kreatív Klub 

tagjai és a vállalkozó szellemű sajóbábonyi lakosok mun-

káiból nyílt kiállítás 2019. augusztus 28-án, a Városnap 

kísérő programjaként. A bemutatott tárgyak hűen tükröz-

ték a kiállítók találékonyságát, kreativitását.  

A kíváncsi érdeklődők megcsodálhattak többek között:    

papírmaketteket, papírfonást, üvegfestést, horgolást - kö-

tés technikákat és még nagyon sok érdekes dolgot.  

A kiállítást nagy érdeklődés kísérte.  

Kiállítók: Angelné Zsuzsa, Ácsné Piroska, Gécziné Gizike, 

Jobbágy Györgyi, Kiskáné Valika, Nagyné Erzsike, Né-

meth Rozika, Szélesi Zsolt, Vargáné Tünde. 

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító 

számú, Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban 

és a Pitypalatty-völgyben” elnevezésű projekt keretében 

került megszervezésre.  

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

Sajóbábony Város Önkormányzata 2019. augusztus 20-án a Református 

templomban tartotta meg Szent István napi ünnepségét.  

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán Zsolt 

köszöntőjét követően, dr. Szilva István polgármester mondott ünnepi be-

szédet.  

Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész asszony megáldotta, Ju-

hász Ferenc esperes és dr. Szarka János parochus megszentelte az új ke-

nyeret.  

Az  ünnepi program az este folyamán a Lobbanáspont Zsonglőr Kulturális 

és Művészeti Egyesület Tűzzsonglőr bemutatójával folytatódott. 

A nap zárásaként a Lasershow Hungary International előadását tekinthet-

ték meg az érdeklődők. 
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VÁROSNAPI RÁHANGOLÓ 

A Városnap kísérőprogramjaként a Déryné Szabad-

időközpont újra városnapi ráhangoló programot 

szervezett 2019. augusztus 29-én.  

A rendezvényt a Kertbarátok Tájház csűrjében ki-

alakított nagysikerű kiállítása nyitotta meg. A lel-

kes kertgazdák bemutatták terméseiket, termékei-

ket, betekintést engedve ezzel egyesületi munká-

jukba. 

Az esti órákban a hangulatot  „Szabina” élő kon-

certje fokozta, majd a napot Balázs Fecó élő elő-

adói estje zárta. 

AZ IPARI PARKBA VEZETŐ ÚT FELÚJÍTÁSA 

 

A pontosan 2 km hosszúságú útszakasz felújítása európai uniós forrásból és önkormányzati önerő biztosí-

tásából valósul meg. 

A projekt részeként az útszakaszon található  

6 db buszmegálló teljeskörűen megújul, és 

megtörténik az út mellett húzódó vízelvezető 

árkok profilozása. Kialakításra kerülnek a 

szabványos átkelőhelyek (köznyelven: zebrák) 

a buszmegállóknál. A régi útburkolat felmará-

sát követően 2 rétegben új aszfaltburkolat léte-

sítése valósul meg, valamint ideiglenes busz-

megállók is kialakításra kerülnek. A munkála-

tok alatt részleges forgalomterelés várható, 

ezért kérjük az arra közlekedők fokozott fi-

gyelmét és a környéken élők türelmét. 
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VÁROSNAP 

2019. augusztus 31-én  Sajóbábony XI. városnapját ünnepelte.  

A rendezvényen már a kora délelőtti óráktól összemér-

hették tudásukat a vetélkedni vágyó gyermekek és fel-

nőttek egyaránt (családi tekeversenyen és kamionhúzó 

versenyen szórakozhattak kicsik és nagyok). Veterán 

autók bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. Kéz-

műves foglalkozások, lufihajtogató bohóc fokozták a 

gyermekes családok jó hangulatát.  

A nap folyamán lehetőség nyílt városnéző kisvonato-

zásra, a Barantások segédletével pedig harci eszközök 

kipróbálására és lovaglásra egyaránt.  

A Borostyán Mihály Sportközpont területén a délutáni 

programok a „ZUMBA Sajóbábony”bemutatójával kez-

dődtek. A színpadon a Rezeda Népdalkör előadása után  

Hubay György országgyűlési képviselő, majd dr. Szilva 

István polgármester ünnepi beszéde következett. A Vá-

rosnapon hagyományainkhoz híven, minden évben a 

Képviselő – testület döntése alapján a polgármester ki-

tüntetéseket ad át az arra érdemes sajóbábonyiaknak. 

Ebben az évben Sajóbábonyért Érdemérmet a 

Kertbarátkör Egyesület vehetett át. 

A Városnap idei sztárvendégeinek sorát a KISS KATA 

zenekar nyitotta. Akik nagyszerű hangulatot varázsol-

tak és megalapozták a jókedvet a következő fellépőnek, 

LOLÁNAK, akit VASTAG CSABA 

követett a színpadon. 

A Városnap fénypontjaként színpadra 

lépett sokak nagy kedvence a MAG-

NA CUM LAUDE együttes. Másfél 

órás fergeteges élő koncertjük alatt 

velük együtt énekelt több generáció.  

Az utolsó zeneszámuk után követke-

zett a már hagyományosnak számító 

csodálatos tűzijáték, majd a Kántor 

Band zenéjére - éjfélig tartó - utcabá-

lon táncolhattak a szórakozni vágyó 

sajóbábonyiak. 

Az ünnepség az EFOP-1.5.2-16-2017-

00041 azonosító számú, „Humán szol-

gáltatások fejlesztése Sajóbábonyban 

és a Pitypalatty-völgyben” elnevezésű projekt keretében valósult meg.  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE  

Bakó Lászlónét Marika néni 2019. szeptember 5-én töltöt-

te be életének 90. évét. Ebből az alkalomból kereste fel őt 

sajóbábonyi otthonában dr. Szilva István polgármester és 

Jelcs Sándor képviselő, akik Orbán Viktor miniszterelnök 

köszöntőlevelével és az önkormányzat szerény ajándéká-

val kedveskedtek az ünnepeltnek.  

További jó egészségben eltöltött éveket kívánunk!  

FOLKLÓR FESZTIVÁLON SAJÓBÁBONY 

Augusztus 24-én Sajóbábony is képviseltette magát néhány fővel a felvidéki testvértelepülésen – 

Rejdován – megrendezésre került 46. Gömöri 

Folklórfesztivál első napján. Ez Felső‐Gömör 

egyik legjelentősebb folklórünnepe.  A 3 napos 

rendezvény nyitónapján dr. Szilva István polgár-

mester által vezetett sajóbábonyi minidelegáció a 

helyszínen készített töltött káposztával kínálta a 

fesztivál vendégeit. Az érdeklődők azon túl, hogy 

betekintést nyerhettek Sajóbábony ízvilágába 

(megismerhették Séra Ferenc főztjét), nyomtatott 

prospektusok segítségével a településről is infor-

málódhattak.  

KORMÁNYHIVATALI  

ELISMERÉS 

Sajóbábony Város Önkormányzatának munká-

jában végzett eredményes szakmai tevékeny-

ség elismeréseként a település polgármestere 

és jegyzője elismerő oklevélben részesült az 

augusztus 20-i ünnepség alkalmából. 

Köszönjük mindazon munkatársainknak, akik 

a munkájukkal a várost ehhez a különleges 

elismeréshez hozzá segítették. 

Egy újabb bizonyíték arra, hogy Sajóbábony jó 

úton jár. 
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ESÉLY OTTHON,  

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK  

KIALAKÍTÁSA  

A több évtizede nagyrészt üresen álló 4-es  épület-

ben összesen 14 db, különböző méretű lakás kiala-

kítása kezdődött el. A munkálatok pénzügyi finan-

szírozása pályázati forrásból és önkormányzati 

önerő biztosításából valósul meg. A Projekt célja, 

hogy minden igényt kielégítő és teljeskörűen fel-

szerelt lakásokat alakítsunk ki a pályázók számára. 

A beruházásnak köszönhetően egy újabb, régi, 

több évtizedes probléma oldódik meg, mellyel a 

fiatalok helyben történő lakhatását tudja az önkor-

mányzat segíteni. 

ÉPÜL AZ ÚJ BÖLCSŐDE 

 

Hosszas előkészítő munka után elkezdődött az új 

sajóbábonyi bölcsőde építése az óvárosban. 

Jövőre az új intézményben 2 csoportban összesen 24 

gyermek kezdheti meg a tanévet. 

 

. 

KÉSZÜL AZ ISKOLA ÚJ LÉPCSŐJE ÉS VIRÁGOS RÉZSŰJE 
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS 2019 

 

Szeptember 6-án pénteken délelőtt nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt a kétnapos Közfoglalkoztatá-

si Kiállítás és Vásár Miskolcon. A rendezvényen évek óta bemutatkozási lehetőséget kapnak a közfog-

lalkoztatottak, akik munkájuk termékeit állíthatják ki. Sajóbábony harmadik alkalommal mutatja be a 

rangos eseményen a közfoglalkoztatás eredményeit és prezentálja azok pozitív értékeit ill. színvonalát. 

A kiállítók lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák értékteremtő közfoglalkoztatási programjaikat és 

annak keretein belül előállított termékeiket, megismertessék egymással a jó gyakorlatokat, továbbá szo-

rosabb együttműködést alakítsanak ki. A kiállítás két napján zöldségek, burgonyák, savanyúságok, saj-

tok, száraztészták, szőttesek, dísz- és ajándéktárgyak stb. közül válogathattak a vásárlók. 

ÓFALUSI ÓVODA FEJLESZTÉSE 

Az intézmény fennállásának legjelentősebb modernizálása kezdődött el, mely során teljeskörűen megújul  

az ófalusi óvoda. Fejlesztések a következők: tetőcsere, födém felújítás, a korábbi szolgálati lakás átalakí-

tása, mozgáskorlátozott mosdóhelység kialakítása és az épület akadálymentesítése. 
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LABDARÚGÁS 

2019.08.09. 

Gönc VSE – Sajóbábony VSE       (0-4) 

Sebők Balázs 34’ 

Németh Dénes 76’ 

Csattos Csaba 82’ 

Kemény Tamás 93’ 

2019.08.17.  

Sajóbábony VSE – HVSC Polgári Kft.  (2-2)  

Csattos Csaba 7’ 35’ 

2019.08.18. 

Nyékládházi DSE – Sajóbábony VSE     (1-6) 

Csattos Csaba 25’ 70’ 

Lakatos Róbert Attila 30’ 58’ 

Sebők Balázs 41’ 

Kemény Tamás 75’ 

2019.08.31. 

BTE Felsőzsolca – Sajóbábony VSE      (3-2) 

Csattos Csaba 35’Mezőssy Levente 83’  

Balogh Dénes 92’ 

2019.09.07. 

Bogács Termálfürdő – Sajóbábony VSE (1-1) 

Molnár Martin Tibor 26’ 

2019.09.16. 

Sajóbábony VSE – Cigánd SE        (1-1) 

Csáki Péter 31’ 

MAGYAR KUPA 

2019.08.21. 

BTE Felsőzsolca – Sajóbábony VSE      (3-4) 

Molnár Tibor 13’ 

Mezőssy Levente 16’ 

Kemény Tamás 81’ 

Madarász János 84’ 

2019.08.28. 

Edelény FC  – Sajóbábony VSE              (3-2) 

Mezőssy Levente 63’ 

Icsó Zsolt 85’ 

 

TEKE 

2019. Szeptember 01. - 1. forduló  

A Bábonyiaknak vereséggel kezdődött a bajnokság, az Olajos TK otthonában. A játékukban sok hiba 

volt, ami hozzájárult a vereségükhöz. Az ellenfelük egy kicsit kevesebbet hibázott, ami javukra döntötte 

el a mérkőzést. Azt lehet mondani, hogy az győzött, aki jobban tudta tolerálni a levegőtlen, brutálisan 

meleg környezetet.  

2019. Szeptember 08. - 2. forduló  

A bajnokságban először játszott a csapat hazai pályán és az egri Széchenyi SC volt a vendégük. A mér-

kőzést kézben tartották és megérdemelt győzelmet arattak 7:1 arányban. Mivel először játszottak 120 

vegyes formációban az új pályán, az elért 3296 fa csapat eredményük alap pályacsúcsnak számít.  

2019. Szeptember 14. - 3. forduló  

Debrecenben a PRIMA SE vendégeként hozták el a két pontot. Először játszottak a debreceni új 6 sávos 

pályán, amely nagyon elnyerte a tetszésüket, pláne, hogy győztek. A csapat egyenletes teljesítménnyel 

rukkolt ki, az előfordult bizonytalanságot rögtön orvosolták és megérdemelten 6:2 arányban 105 fa kü-

lönbséggel nyertek. Az ellenfeleik keményen küzdöttek, de a rutin az Ő oldalukon volt ezen a napon.  

A jövőben reméljük még sok kellemetlenséget fognak okozni a bajnokságban a többi csapatnak is.  

Hajrá BÁBONY!  

A 2019 - 2020. évi megyei I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság  

keleti csoport bajnoki mérkőzései: 
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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 

2019.10.14-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Barati Istvánné, Kiss András, Tari Zoltánné. 

Gratulálunk! 


