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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 2019. adventi időszakában is. A sze-

retetben gazdag meghitt hangulatot az Adventi koszorú 

segít elérni. Sajóbábony koszorúit 2019-ben is szorgos ke-

zek építették. 

Az első adventi ünnepség 2019. december 1-én új helyszí-

nen a település bejáratánál található, díszbe - fénybe öltöz-

tetett parkban került sor, a Rezeda Népdalkör és civil szer-

vezetek szereplésével. A szervezők az ünnepség végén for-

ralt borral, pogácsával és forró teával kedveskedtek a kö-

zönségnek.  

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

Szilva István polgármester és Király Gáborné jegyző gyúj-

totta meg a Tájház udvarán felállított adventi koszorún.  

Dr. Szilva István ünnepi beszédét követően Csézy adventi 

koncertjét hallgathatták meg a Katolikus templomban az 

érdeklődők.  

Advent harmadik vasárnapján december 15-én ünnepi mű-

sort a helyi óvodások és iskolások adtak.  

December 22-én, a sajóbábonyi Tájház udvarán felállított 

adventi koszorú negyedik gyertyáján a szeretetet jelképező 

lángot a helyi egyházak felszentelt képviselői  gyújtották 

meg. Ezt követően az egyházak tagjai tették műsoraikkal 

meghittebbé, ünnepibbé a karácsony előtti várakozás utol-

só eseményét.  
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BŐRMŰVES KIÁLLÍTÁSA 

2019. december 9-én Zajácz Tamás „Érints meg!”  

című kiállítás megnyitóján vehettek részt az érdeklő-

dők.  Az alkotó a bőrművességgel főiskolai tanulmá-

nyai alatt ismerkedett meg. Egyedi bőrmegmunkálási 

eljárására az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi 

oltalmat adott. 1980 óta rendszeresen kiállít hazai és 

külföldi galériákban, részt vesz nemzetközi képző- és 

iparművészeti bemutatókon. Vezetésével  Tiszaújvá-

rosban működik a Bőr-Art Bőrművészeti Kft. és az Ár-

tér Galéria, melyben legújabb alkotásait mutatja be. 

Munkásságát Tiszaújváros képviselő testülete Pro Urbe címmel ismerte el. 2006-ban a debreceni Holló 

Alapítvány Holló László díjjal tűntette ki. 2013-ban B.-A.-Z. megyében Prima Díjas Képzőművész ki-

tüntető címet kapott.  

MEGÉRKEZETT A MIKULÁS 

2019. 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. Jancsó Dóra és Radnai Erika 

Mikulás műsora után vehették át csomagjaikat a gyerekek a nagyszakállú Télapótól.  

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

2020. január 21-én a Magyar Kultúra napja alkalmából a 

Karakter Art Kortárs Képzőművészeti Galéria művészei-

nek alkotásaiból  nyílt festménykiállítás, a Déryné Szabad-

időközpont nagytermében. A kiállítás alapját a galéria által 

2019. nyarán Cserépváralján szervezett kortárs képzőmű-

vészeti alkotótáborban készült alkotások adták.  
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KERTBARÁTKÖR 

A hagyományápolás és közösségerősítés jegyében rendeztük meg 2019. 

novemberében a Márton napi „újbormustrát” és libavacsorát. A rendezvé-

nyen Bacskai Mihálytól hallhattunk a Márton naphoz kötődő legendákról, 

szokásokról, majd Kiss László összegezte a 2019. évi szőlőtermesztési és 

borászati tapasztalatait. 

A decemberi összejövetelünk aktualitása a „Vadkárelhárítás a kertekben”  

témakör volt. Berta Béla szakértő előadásában szólt a vadkárelhárítás 

módszereiről, hangsúlyozva a kerttulajdonosok felelőségét is. A közgyű-

lés második részében vezetőség választásra került sor, mivel lejárt a jelen-

legi vezetés négyéves megbízatása.  

Az új vezetőség - hasonlóan az elmúlt ciklushoz - Molnár Zoltán elnök, 

elnökségi tagok: Bartha Lászlóné, Bacskai Mihály, Kiss László és 

Soós Zoltán. 

Ismét megtartottuk családtagjainkkal közösen a Kertbarát szil-

vesztert a sportközpont társalgójában. Az elnöki köszöntő után, 

játékos formában mindenki elmondhatta újévi kívánságait az 

aranyhalnak. 

Tervezzük, hogy a jövőben hagyománnyá váljon a „batyus” Óév-

búcsúztatónk.  

                                                                                    Molnár Zoltán  

                                                                      elnök 

VÁLLALKOZÓK ÚJÉVI KÖSZÖNTÉSE 

2020. január 22-én tartott újévi pezsgős köszöntést Sajóbábony Város Önkormányzata a településen mű-

ködő vállalkozások számára. 

Az eseményen dr. Szilva István polgármester úr adott rövid tájékoztatást az Önkormányzat elmúlt idő-

szakának eseményeiről és jövőbeli céljairól, elképzeléseiről. Polgármester úr beszédéből kiderült, hogy 

továbbra is cél a vállalkozásokkal közös együttműködés, illetve fejlesztéseiknek, jövőbeli terveiknek se-

gítése, támogatása.  

Az esemény a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító számú „Közösségi szerepvállalás erősítése   

Sajóbábonyban és a Pitypalatty - völgyben” elnevezésű projekt keretében valósult meg.  
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ÁTADÁSRA KERÜLTEK AZ ESÉLY OTTHON PÁLYÁZAT KERETÉBEN        

KIALAKÍTOTT LAKÁSOK 

 

Jeles nap volt 2020. január 30. Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának, mivel Hubay György, országgyűlési képvise-

lő, Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, dr. 

Szilva István, Sajóbábony város polgármestere, Király Gá-

borné, Sajóbábony város jegyzője valamint a kivitelező JD 

Bau Kft. képviselőjeként Juhász Zoltán ügyvezető igazgató 

átadták a Széchenyi út 1. szám alatt kialakított 14 db Esély 

Otthon lakást. 

A beruházás közel 179 millió forintból valósult meg az Em-

beri Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében el-

nyert közel 200 millió forintos támogatásból. A projekt kere-

tében kivitelezésre rendelkezésre álló közel 89 millió forin-

tos európai uniós támogatást önkormányzatunk további 90 

millió forint önerővel egészítete ki. 

Az 5 hónapig tartó felújítás során a meglévő épület I. és II. 

emelete teljes átalakuláson esett át. A beköltöző fiataloknak 

önálló bejárattal, vizes blokkal és konyhával rendelkező 

összközműves lakóingatlanok kerültek kialakításra. 

(szintenként 2 db garzon és 5 db 1,5 szobás lakás) 

Az önkormányzatunk által lakhatási támogatásban részesül-

tek a lakásokat műszaki eszközökkel és bútorzattal felszerel-

ve vehették birtokba. Az eszközbeszerzésre közel 10 millió 

forint európai uniós támogatás állt rendelkezésre. 

A kivitelezés során az épület komplex akadálymentesítésére 

(akadálymentes rámpa és lift) valamint az ingatlan előtt gép-

járművek tárolására alkalmas parkoló helyek kialakítására is 

sor került. 

A beköltözők sokrétűek, vannak helyi lakosok és új betele-

pülők, húszas és harmincas éveikben járók, egyedülállók, 

párok családok. 

Sajóbábony Város Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-

00030 azonosító számú „Esély Otthon létrehozása Sajóbá-

bony népességmegtartó képességének javítására” elnevezésű 

projektjének csak egy része a kivitelezés. A pályázat lehető-

séget teremt a beköltözők további támogatására (rezsi támo-

gatás) és településünk fiatal lakossága számára is számos 

támogatási formát biztosít (pl. első nyelvvizsga, jogosítvány, 

stb.). 
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS ALAPÚ TŰZIFA OSZTÁSA  

Kimagaslóan nagy mennyiségű 305 m3 szociális tüzifa 

került kiosztásra az idei évben. Ezzel a mennyiséggel 154 

családnak tudott segíteni az Önkormányzat, az idén is ki-

emelt figyelmet fordítva az idősek és a rászorult családok 

támogatására a téli időszakban.  A kiosztás során végzett 

munkáért köszönet illeti a MESZ dolgozóit és a közfog-

lalkoztatottakat. 

FELHÍVÁS 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy adójuk 1%-val támogassák az alábbi  sajóbábonyi ala-

pítványok, civil szervezetek, egyesületek valamelyikét: 

 Deák Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány: Adószám:18421301-1-05 

 Sajóbábonyi Sportéletért Alapítvány: Adószám:18429718-1-05 

 SVSE: Adószám:19914664-1-05 

 Sajóbábonyi Városi TEKE Egyesület: Adószám:18647763-1-05 

 Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület: Adószám:18411405-1-05 

 Sajóbábony Kertbarát Kör Egyesület: Adószám:18729324-1-05 

 Sajóbábonyi Református Egyházért Alapítvány: Adószám:19332307-1-05 

 Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület: Adószám:18151747-1-05 

TELEPÜLÉS SZINTŰ KÜLSŐ VÉDELMI TERV GYAKORLAT  

Települési szintű külső védelmi terv részleges gyakorlat 

volt Sajóbábonyban 2019. november 29-én. 

Célja, hogy az ipari parkban egy feltételezett esemény 

bekövetkezése során az operatív törzs bemutassa ve-

szély-elhárítási és védekezési feladatait. A gyakorlaton 

részt vettek az önkormányzat, a katasztrófavédelem 

munkatársai és az együttműködő társhatóságok, szerve-

zetek, üzemek szakemberei.  
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LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS  

 

Sajóbábony Város Önkormányzata:  

Maximum 800.000 Ft támogatást biztosít lakásvásárláshoz, amely 

400.000 Ft vissza nem térítendő és 400.000 Ft visszatérítendő kamat-

mentes kölcsönből áll.  

A támogatás igénylésének főbb feltételei:  

 Az igényelhet támogatást, aki a kérelem benyújtásának 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!  

FOLYTATÓDIK A LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS PROGRAM 

 

 

A diagram jól szemlélteti, hogy 

évről-évre egyre népszerűbb a 

támogatás, folyamatosan növek-

szik a támogatottak száma. Míg 

2014-ben a meghatározott felté-

teleknek megfelelve csak 1 je-

lentkező vette igénybe a támo-

gatást addig a 2019-es esztendő-

ben már 13-ra emelkedett ez a 

szám. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Sajóbábony Város Önkormányzata  
 

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP 1.5.2-16 –2017-00041 
– Humán szolgáltatások fejlesztése Sajóbábonyban és a Pitypalatty völgyben című 

pályázat keretében 
 
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek: 
A pályázatra sajóbábonyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, középiskolai intéz-

ményben tanulmányaikat folytató diákok jelentkezhetnek.  

 
Ösztöndíjra jogosultak köre:  
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a fiatal, aki középiskolai intézmény nappali tagozatán a 2019/2020-

as tanévben tanulmányokat folytat.  A jogosultság feltétele továbbá, hogy a diák előző tanévi tantárgyi 

átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4 vagy a fölött van, valamint a települési önkor-

mányzat területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, előző tanévben igazolatlan 

hiányzása nem volt és egyéb ösztöndíj programban nem részesül. 

 
Egyéb előnyt jelentő szempont: 
iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység) 
 
Az ösztöndíj összege: 10 000Ft/ hó 
 
Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások: 
· iskolalátogatási igazolás, 
· a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat, 
· lakcímkártya másolata, 
· nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül. 
 
Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévben 2019. szeptember hónap 01. napjától 2020. június hónap 30. nap-
jáig kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára. 
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.03-tól  2020.02.21-ig 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
· Postai úton: postázási cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 

3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
· Személyesen:  Sajóbábony Város Önkormányzata, 

Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt  
dr. Jelcs Zita Gabriella ügyintézőnél. 

 
A pályázatot legkésőbb 2020.02.21-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni. 
 
Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, 
dr. Jelcs Zita Gabriella ügyintézőnél, vagy a www.sajobabony.hu weboldalon. 
 
 

http://www.sajobabony.hu


 

11 

            TEKE 

2020. január 19. - 12. forduló  

Elkezdődött a bajnokság tavaszi fordulója. Az Olajos TK-t hazai pályán mérkőztek meg teké-

seink. Az ősszel kikaptak tőlük, ezért nagyon szerettek volna visszavágni és végül 6:2 arány-

ban 80 fa különbséggel megnyerték a mérkőzést. Minden játékos megérdemli a gratulációt.  

Megyei Felnőtt 

2019.11.23. 

Sajóbábony VSE - Gönc VSE          8-0 

Mezőssy Levente        11’ 38’ 

Turcsik Tamás Zsolt   19’ 

Madarász János           31’ 

Varga Zoltán               45’ 51’ 

Molnár Martin Tibor  64’ 

Lajhó Adrián               66’ 

TÁJÉKOZTATÁS 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, valamint minden 40 éven felüli lakost, 

hogy 2020. február 13. (csütörtök), 14. (péntek), 17. (hétfő), 18. (kedd), 19. (szerda) 

napokon  

9:00 – 13:30 óra között a 

Sajóbábony, Iskola tér 1. helyszínen 

tüdőszűrő vizsgálat lesz elérhető. 

 

A szűrésre LAKCÍMKÁRTYÁT és TB KÁRTYÁT hozza magával! 

 

Akadályoztatása esetén igénybe vehető a munkahelyéhez legközelebb eső tüdőszűrő állomás is. 

 

A 40 év alatti lakosság számára a jelenleg érvényben lévő ÁNTSZ rendelet alapján a vizsgálatot térítési 

díj ellenében tudjuk elvégezni. 

 

Térítési díj: 1.700,-Ft (40 éven aluli lakosok számára) 

 

 
 

Polgármesteri Hivatal 
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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 helyesen 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 

2020.02.17-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Bányi Attila, Bódi János, Varga Péterné. 

Gratulálunk! 


