
 

 VII. évfolyam 2.szám - 2021. május 

MÁRCIUS 15.  

"Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i törté-

nelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet."  

/Kossuth Lajos/ 

 

Az 1848. március 15-ei forradalom Magyarország újkori tör-

ténelmének egyik legfontosabb eseménye, s egyben a polgári 

átalakulás kezdete.  

A XXI. század emberének nehéz beleélnie magát az akkori 

történésekbe, de mindenképpen iránymutató kell hogy legyen 

a jobbító szándék, mely a márciusi ifjakat motiválta.  

A „HŐSÖK” előtt tisztelegve, jelen helyzetre tekintettel a 

sajóbábonyi lakosokat képviselve helyezte el az emlékezés 

virágait Sajóbábony város képviselő-testülete a Március 15. 

parkban. 
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SAJÓBÁBONYI AZ ÁLLAMI KITÜNTETTEK KÖZÖTT 
 

Minden évben Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünne-

pünk, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére ki-

tüntetéseket adományoz.  

Ebben az évben  A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tago-

zata kitüntetést városunk lakója, volt önkormányzati képviselő 

DR. VARGA ESZTER KLÁRA is megkapta.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 

Oktatókórház főorvosa a gyógyítás és az orvostudomány iránt elhi-

vatott, négy évtizedes munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye közéletében betöltött szerepe elismeréseként. 

Szeretettel gratulálunk! 

 

 

BÚCSÚ A VÁROS ELSŐ DÍSZPOLGÁRÁTÓL 

Sajóbábony Város Önkormányzata Szőke Bélának, az 

egykori Észak-Magyarországi Vegyiművek volt vezér-

igazgatójának adományozott legelőször „Díszpolgári 

kitüntetést” elévülhetetlen érdemei alapján, nyugdíjba 

vonulása után 22 évvel. 

 

A városi kisfiú 12 éves korától dolgozott önmaga és családja fenntartásáért. 

A háború után Budapest, Veszprém (diplomaszerzés), ismét Budapest, Ka-

zincbarcika, Sajóbábony voltak élete főbb állomásai.  

Nyugdíjasként Gádorosra, majd Orosházára költözött, de mindig megdob-

bant a szíve, ha Borsodba ért – mondta -, hiszen pályájának kiteljesedése a 

megyéhez fűződött. 

 

Az ÉMV vezetőjeként kimagasló eredményeket ért el, mind a termelésben, 

mind a kereskedelemben. Szociális program keretében kedvező vállalati 

hitel biztosításával egy új városrészt építettet, az iskola mellett tornatermet 

építettek, a sporttelepen tekepálya épült, a kertészkedőknek konyhakertet osztott, üdülési lehetőségeket 

biztosított vállalati üdülőkben. 

Népszerű vezető volt. Munkaruhába öltözve rendszeresen látogatta a termelő és kiszolgáló üzemeket. 

Stílusával, humorával sok barátot szerzett. 

93 év szép kornak számít, emberi léptékkel mérve, mégis megdöbbentő az a hír, hogy örökre itt hagyott 

minket. Emberi tartása, humoros mondásai szép emlékeket idéznek, melyekre örökké emlékezni fogunk. 

 

Szőke Bélát Sajóbábony Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.  

Temetésére a koronavírus járvány miatt, későbbiekben kerül sor.  
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PIAC MELLETTI DÍSZNÖVÉNY TELEPÍTÉS 

 

A posta és a piactér melletti terület feltöltése és a rézsűfal föld-

munkálatai után, most díszfákkal és cserjékkel gazdagodott ez a 

területrész is.  

FATELEPÍTÉS VÁROSUNKBAN 

Az Agrárminisztérium pályázatán elnyert 13 db kőris és juhar típusú fákat ültették el az óvoda és az or-

vosi rendelő területén.  

A fákat a polgármester, képviselőkkel és a MESZ dolgozóival 

közösen, önkéntes munka keretében telepítették. 

Az elmúlt 5 évben a város vezetés jóvoltából, közel 500 db fa ülte-

tésére került sor a település 

különböző részeire. 

TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS 

Megkezdődött a Tájház felújítása, ahol visszatérő problémát jelentett az épület vizesedése, a falak 

salétromosodása. A munkálatok során pályázati és önkormányzati forrásból megfelelő szigetelést és 

védelmet kapnak a falak.  

A beruházásnak köszönhetően 

hosszú időre meg tudjuk óvni az 

épület állagát, méltó módon 

megőrizve  az utókor számára a 

helyben összegyűjtött tárgyakkal, 

településünk örökségét,  

hagyományos tárgyi kultúráját. 
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TÁMOGATÁS JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ 

Az önkormányzat 18 és 35 év közötti fiataloknak nyújt támoga-

tást uniós pályázati forrásból B kategóriás jogosítvány megszer-

zéséhez.  

A támogatás mértéke az elméleti tanfolyam, a gyakorlati okta-

tás és az első sikeres vizsgadíjak teljes költségének 80 százalé-

ka. Az első két támogatottal már szerződött az Önkormányzat. 

A pályázatot benyújthatja érettségizett, köztartozás mentes, 

büntetlen előéletű sajóbábonyi lakcímmel rendelkező és telepü-

lésen élő fiatal, aki jelenleg dolgozik vagy tanul. Azt is vállal-

nia kell a jelentkezőnek, hogy öt alkalommal önkéntesként te-

vékenykedik a település valamelyik intézményében vagy jövőbeni rendezvényén, hiszen 2021 az önkén-

tesség éve.  

Bármelyik gépjárművezetés-oktatónál elvégezhető a tanfolyam.  

A jogosítvány megszerzésének költségét megközelítőleg 20 fő esetében tudják ily módon támogatni és a 

pályázat benyújtására legkésőbb novemberig van lehetőség. 

ÚJ GARÁZSSOR ÉPÍTÉSE 

Megérkeztek az első előregyártott betongarázs elemek, amelyeket 

egyelőre ideiglenes helyszínen helyeztek el (a végleges helye az út 

másik oldalán lesz). 

1974-ben és 1986-ban épültek utoljára garázsok Sajóbábonyban, azóta 

viszont a gépjárművek száma drasztikusan megnövekedett.  

A társasházi övezetben óriási igény mutatkozott új garázsok építésére 

és hosszas előkészítő munka után elkezdődhetett a beruházás az      

Erkel Ferenc út mögötti részen a Váci Mihály út végénél.  

Összesen 20 db betongarázsból fog állni az új garázssor, amely később 

tovább bővíthető. A beruházás részeként a garázsok körbe lesznek kerítve és a terület be lesz kamerázva.  

Jelentős forrásokat vontunk be az elmúlt években a garázssorok és környezetének fejlesztésére.  

Ez a projekt is teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A komplex fejlesztés kapcsolódik 

a korábbi években elvégzett két garázssor csapadékvíz elvezető kiépítéséhez és útfelújításához.  

A garázsok bérlési lehetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást! 
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EGÉSZSÉGHÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA 

Még 2020 végén megkezdődött az Egészségház épületének fejlesztése „Sajóbábony Település Egészség-

ügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” című pályázatnak köszönhetően.  

A háziorvosi rendelők után megújultak a védőnő, fogorvos és családsegítő helységei is, így a munkatár-

sak már a település lakossága számára modern, megfelelő infrastruktúrával rendelkező rendelőkben tud-

ják fogadni pácienseiket. A pályázat lehetővé tette új eszközök és bútorok beszerzését is, mely szintén 

hozzájárul a védőnői és háziorvosai rendelők zavartalan működéséhez.  

A családsegítői rész áthelyezésre került a felújítás következtében, így az irodát már nem a MESZ oldalá-

ról, hanem a védőnői oldalról lehet megközelíteni. 

Hamarosan a Műszaki Ellátó Szervezet is visszaköltözhet eredeti megújult és akadálymentesített helyére 

a konténer irodaházból. 

 

 

 

KÖLTÉSZET NAPJA 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11- én 

József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden 
évben tisztelegnek a magyar líra előtt.  

Aranyosi Ervin: SZERETET 

 Van egy érzés a világon, 

– úgy hívják, hogy SZERETET. 

Ami nélkül boldogulni, 

szépen élni nem lehet. 

Nem számít a mennyisége, 

– pénzben nem is mérhető, 

s bárhol élnél a világban, 

mindenhol elérhető… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
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FELÚJÍTÁS 

Az Egészségházban végzet belső munkálatok elkészülte után Manheim Viktória vezetésével az „Ecsetre 

fel a Gyermekekért” lelkes kis csapata szemet gyönyörködtető, mesés hangulatot varázsolt februárban a 

háziorvosi rendelő várótermébe. Önzetlen munkájuknak köszönhetően március hónapban a védőnői, ill. 

családsegítői szolgálat - és a fogászati rendelő közös váróterme is megszépült. 

Köszönjük munkájukat, mellyel ékesítették településünk intézményét! 

 

HÚSVÉTI DEKORÁCIÓ  

Húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelé-

nek köszöntése is.  

Egyházi és családi ünnep, melyhez számos népszokás és hagyomány kötődik. A rendkívüli vészhelyzet 

ellenére is fontosnak tartjuk Sajóbábonyban a hagyományok ápolását, így a Műszaki Ellátó Szervezet, 

valamint a Déryné Szabadidőközpont dolgozói és Rádulyné Salamon Emőke által kihelyezésre kerültek a 

húsvéti dekorációk.  

Újdonságként „Húsvéti fénydekorációkkal” is kedveskedett az Önkormányzat, azzal a céllal, hogy egy 

kis vidámságot csempésszenek az itt lakók mindennapjaiba, a nem hagyományos ünnepek alatt. 
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TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA  

Hosszas előkészítő munka után, pályázati forrásból megkezdődött az 

óvoda energetikai felújítása is.  

A korszerűsítés során kicserélik a külső nyílászárókat, új homlokzati 

hőszigetelést kap az épület és modern fűtésrendszert építenek ki.  

A 30 millió forintos beruházásból ezenkívül  elkészül az épület 

hiányzó akadálymentesítése, valamint bővül a meglévő napelemes 

rendszer is.  

 

EGÉSZSÉGHÁZ KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA  

A korábban bölcsődei funkcióhoz kapcsolódó terasz elbontásával 

megkezdődött az épület energetikai felújítása. Ennek helyén a beru-

házás befejeztével igényes parkosított rész kerül kialakításra. 

Az energetikai fejlesztés részeként több mint 70 millió forintból ki-

cserélik az elavult külső nyílászárókat, modern külső hőszigetelést 

kap az épület, új hőszivattyús fűtésrendszert építenek ki, bővítik a 

meglévő napelemes rendszert és akadálymentesítik az épületet. 

Kérjük, az intézmény látogatóit hogy a munkaterületre ne menjenek be, a számukra kijelölt útvonalon 

közelítsék meg az épületet! 

Ezzel a beruházással a közintézményeink megújításának végéhez érkeztünk.  

 

Az elmúlt 6 évben az alábbi épületek újultak meg vagy épültek pályázati forrásból és önerőből a 

városunkban :  

1. Déryné Szabadidőközpont felújítása; 

2. Borostyán Mihály Sportközpont felújítása; 

3. új városi könyvtár kialakítása; 

4. vendéglakás (8 személy részére); 

5. új sajóbábonyi rendőrőrs kialakítása; 

6. MESZ műhely felújítása; 

7. fedett csarnok építése gépek tárolására; 

8. Szivárvány óvoda felújítása; 

9. Polgármesteri Hivatal felújítása; 

10. új két csoportos bölcsőde építése; 

11. új mosoda kialakítása; 

12. Tagóvoda felújítása; 

13. Szociális konyha felújítása; 

14. Önkormányzati lakások (14 db) kialakítása; 

15. Egészségház felújítása; 

16. Piaci árusító hely építése; 

17. új garázssor (20 db) építése.  
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2020.12.06. SAJÓBÁBONYI VSE - JÁSZBERÉNYI FC                            0 – 3 

2021.02.28. DVTK - SAJÓBÁBONYI VSE                                                5 - 2 

               LAURINYECZ ÁKOS  30’ 

               LAKATOS RÓBERT ATTILA 40’ 

2021.03.07. SAJÓBÁBONYI VSE - DVSC II.                                                     1 - 0 

 NAGY PÉTER 21'  

2021.03.14. TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS - SAJÓBÁBONYI VSE     1 – 0 

2021.03.21. EGER SE - SAJÓBÁBONYI VSE                                               3 - 0 

2021.03.27. SAJÓBÁBONYI VSE - KISVÁRDA MASTER GOOD II.                 0 – 2 

2021.04.04. CEGLÉDI VSE - SAJÓBÁBONYI VSE             2 - 0 

2021.04.11. SAJÓBÁBONYI VSE - TISZAKÉCSKEI LC                                      0 - 4 

2021.04.14. BALASSAGYARMATI VSE - SAJÓBÁBONYI VSE          1 - 1 

2021.04.18. SAJÓBÁBONYI VSE - TISZAFÜREDI VSE            1 - 1 

   LAURINYECZ ÁKOS  25’ 

 

 

LABDARÚGÁS EREDMÉNYEK: 

RETRO VÉRADÁS 

 

Április 7-én a Vöröskereszt és Sajóbábony Város Ön-

kormányzata szervezésében „RETRO Véradás” volt a Déryné Szabadidőköz-

pontban, amelyen 24 fő adott vért sikeresen és jócselekedetükkel  72 embernek 

nyújthatnak életmentő ajándékot.    

RETRO Véradás alkalmával minden véradónak a sör-virsli menü mellett, továb-

bi finomságokkal és ajándékokkal köszönték meg az önzetlen segítséget.  

Köszönet a Véradóknak!  
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                                       TEKE 

 

2021. február 06. - 6. forduló pótlása 

A bajnokság folytatása mellett döntött a Magyar Teke Szövetség, de 

először az elmaradt mérkőzéseket kell pótolni a nyolcadik fordulóig. 

Ennek a kötelezettségüknek tettek eleget Budapesten a Tüker MSC 

otthonában Tekéseink. 46 fa előnnyel 5:3 arányban megnyerték a 

mérkőzést. 

2021. február 20. - 9. forduló 

A Nádújfalu csapatát fogadta csapatunk a 9. fordulóban.  6:2 arányban sajnos vereséget szenvedtek.  

2021. február 27. - 10. forduló 

A Széchenyi SC EGER-tekeshop.hu csapata vendégeként próbáltak a tízedik fordulóban pontot szerezni. 

Két játékosunk Komjáti Krisztián és Gál Tibor NB. I-es szintű játékot produkáltak, de ez sem volt elég és 

elveszítették a mérkőzést 6:2 arányban.  

2021. március 06. - 11. forduló 

Az őszi szezon utolsó fordulójában a Postás SE csapat volt a tekéseink ellenfele, akiktől sajnos  6:2 

arányban vereséget szenvedtek.  

2021. március 13. - 12. forduló 

A tavaszi szezon első mérkőzését játszották hazai pályán a Fővárosi Vízművek SK ellen. A szezonban 

először lehetőséget kapott a játékra ifi játékosuk Ráduly Flórián is, aki nagy akarással küzdött és meg-

nyerte a párharcát. Tekéseink ezen a mérkőzésen 7:1 arányú győzelmnek örülhettek.  

2021. március 20. - 13. forduló 

Felnőtt eredmény: Tiszakécske VSE - Sajóbábonyi VTE 8:0 

Csapatunk nem tudott kiállni az idegenbeli mérkőzésre Tiszakécskén, ezért ellenfelük 8:0 arányban meg-

kapta a mérkőzést és a győzelemért járó két pontot. 

2021. március 28. - 14. forduló 

Hazai környezetben visszavágtak a Mezőtúr csapatának az őszi vereségért. A mérkőzést szoros csatában, 

az utolsó pillanatig nyílt ütközetben 5:3 arányban 8 fa különbséggel nyerték meg tekéseink és örülhettek 

a két pontnak. 

2021. április 10. - 15. forduló 

A debreceni PRIMA SE csapatát fogadták hazai pályán tekéseink a soron következő fordulóban és 6:2 

arányba megnyerték a mérkőzést.   
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: dr. 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 Hivatalban vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban 

várjuk 2021.05.17-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett beadvány gyűjtő urná-

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

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  Bohnicsek Zsuzsa, Matizné Sztupák Kriszti-

na,  Nagy Noémi. Gratulálunk!                                                                                                                                       


