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ÚJ VEZETŐ A DÉRYNÉ SZABADIDŐKÖZPONT  

ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉLÉN  

Liptákné Spisák Beáta - Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár igazgatójának bemutatkozása. 

…”mint forgószél!”…..mi felkapott és ide repített - így tudom 

legrövidebben megfogalmazni miként kerültem Sajóbábonyba. 

Egész eddigi életem és szakmai pályafutásom is Szendrő vá-

rosához köt, ide születtünk és jelenleg is itt élünk a családom-

mal. Általános iskolai éveimet a helyi általános iskolában töl-

töttem, majd középiskolásként Kazincbarcikára jártam, ahol 

közművelődési programszervező-ként végeztem 1993-ban. Az 

itt tapasztaltak alapján eldőlt a szakma, vagy leginkább hivatás 

tudatom, megalapozódott ez irányú kötődésem. Szakmai élet-

utamon - végigjártam a szamárlétrát - először közhasznú fog-

lalkoztatás keretei között kezdtem pályafutásomat, a helyi is-

kolában szerveztem szakköri foglalkozásokat, újjáélesztettük a 

régi hagyományokat és ekkor indítottuk el, az azóta is (27 éve) 

kiválóan működő mazsorett csoportunkat.  

1999-ben megszereztem diplomámat a nyíregyházi Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán, majd több olyan tanfolyamon vettem részt 

( eTanácsadó, pályázatírás és projektmenedzsment, ECDL alap, vezetőképzések,) amelyek segítették a 

hatékonyabb munkavégzésemet. 2000-től vezetői megbízatást kaptam, melyet 21 éven át lelkiismerete-

sen és legjobb szakmai tudásom szerint láttam el a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár élén, 

ahol könyvtári, közművelődési és múzeumi szakfeladaton végeztük tevékenységünket. Rengeteg progra-

mot szerveztünk, újakat indítottunk és felelevenítettünk régieket, színvonalas megemlékező ünnepsége-

ket, kiállításokat bonyolítottunk; a pályázati munkáinkkal pedig sok fejlesztést valósítottunk meg kollé-

gáimmal. Mindezek alapján 2003-ban A Magyar Kultúra napján eredményes kultúraszervező tevékeny-

ségemért Megyénk Kultúrájáért elismerésben részesültem, majd 2006-ban Szendrő Város Önkormány-

zat Képviselő-testületének Városunk Kultúrájáért elismerését is megkaptam kiemelkedő kultúraközvetí-

tő tevékenységemért. 

Szerencsés vagyok, hiszen szüleimtől a hitet, a kitartást és szeretetet, a szeretni tudás képességét; a csa-

ládomtól a türelmet, elfogadást, a megértést kaptam mindezek eléréséhez. 

Időközben anyai örömöket is átélhettem, hiszen megszülettek ikerlányaim 2003-ban, akik azóta is renge-

teg boldogságot hoznak az életembe. Ők jelenleg az érettségi és továbbtanulás küszöbén nyitogatják 

szárnyaikat, keresve legjobb helyüket a nagybetűs életben. Férjemmel 27 éve élek házasságban, akivel 

jól kiegészítjük egymást az élet különböző területein. 

Közel három évtizedes munkámat átértékelve hoztam meg a döntésemet arról, hogy szeretnék  kitörni a 

megszokásból és megismerni, felfedezni olyan embereket, akik nyitottak a változásra, fejlődésre. Ehhez 

a Sors - nagy rendezőként - olyan irányba sodort, hogy megadatott a lehetőség erre a váltásra/változásra, 

melyet akkor éreztem meg, amikor leültem Dr. Szilva István polgármester úrral az irodájában egy szim-

patikus beszélgetésre. 
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Elmondásaiból megtapasztaltam azt, hogy itt létezik a helyiek tenni akarása, van igény a közösségi élet 

művelődési alkalmaira, létezik az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló csoportok összetartó ereje és 

mindez találkozik egy határozott és céltudatos városvezetéssel. Hazafelé utamon nem tudtam kizökkenni 

mindezek hatása alól és úgy éreztem itt a helyem, itt van feladatom. Benyújtottam vezetői pályázatomat, 

mellyel megnyertem Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének bizalmát és 2021. július 1

-től a Déryné Szabadidőközpont  és Városi Könyvtár igazgatója lettem. Mindig hittem abban, hogy a he-

lyi kulturális intézmény a közélet fontos centruma, színtere, így az ajtóm ténylegesen és képletesen is 

nyitva áll minden új kezdeményezésre, hiszen együttes erővel, csapatban tudunk többet kihozni önma-

gunkból városunk közösségi életéért. 

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen ehhez erőnk és egészségünk! 

STOLICA TÚRA 

2020. július 10-11-én újra Sajóbábonyiak jártak a Stolicán. Testvér-

településünk Rejdova meghívásának eleget téve a Sajóbábonyi Ön-

kormányzat támogatásával, a járványügyi rendelkezéseknek megfe-

lelve 15 sajóbábonyi lakosnak nyílt lehetősége arra, hogy teljesítse a 

Stolica túrát (Stolica csúcs 1476 m). Szlovákiában a Gömör-Szepesi 

érchegységben a Stolica nevű csúcs alatt, mintegy 1300 méteres ten-

gerszint feletti magasságban ered a Sajó, a túrázók ezt a helyet is 

meglátogathatták.  

A szombati hegymászást követően, a kirándulóknak vasárnap lehe-

tőségük nyílt megtekinteni a Dobsinai-jégbarlangot, a Dedinky tavat 

és a betléri Andrássy-kastélyt.  

A Rejdovaiak nagy szerettel fogadták a Sajóbábonyt képviselő kis 

csapatot. A résztvevők felejthetetlen élményekkel gazdagabban tér-

hettek haza.  
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KITÜNTETÉSEK 

Selmeciné Antalóczy Zsuzsanna köztisztviselő - Köztisztviselői Díjban részesült 

Jó tisztviselőnek lenni nehéz dolog. A közigazgatásban dolgozó 

szakemberek egy szigorú jogszabályok alapján működő hivatalban 

végzik a munkájukat, szolgálják a nagyobb közösséget, településük 

polgárait. Ebben a világban dolgozik és igyekszik megfelelni az el-

várásoknak Selmeciné Antalóczy Zsuzsanna, aki 1964. július 31-én 

született Miskolcon. Általános Iskolai tanulmányait szülővárosában 

végezte. Ezt követően a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolá-

ban tanult, ahol 1982-ben pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő 

végzettséget kapott.  1998-ban mérlegképes könyvelői végzettséget 

szerzett államháztartási szakon, majd 2008-ban a közigazgatási sza-

kon is.  

Szakmájában hamar elhelyezkedett, hiszen 1982. augusztus 10. napjától a Sajóbábony Nagyközségi Ta-

nács VB. Gazdaság, Műszaki Ellátó Szervezetének pénzügyi előadója lett. 2008. január 1. napjától áthe-

lyezték a Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatalába, ahol gazdálkodási főelőadó munkakörben tevé-

kenykedik a mai napig, várhatóan 2022. évben tervezett nyugdíjba vonulásáig. Munkájában mindig arra 

törekszik, hogy a feladatait pontosan, naprakészen elvégezze. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, a 

kötelező képzéseken tanultakat a mindennapokban igyekszik kamatoztatni. Munkavégzését hozzáértés, 

lelkiismeretesség és megbízhatóság jellemzi. Feladatköréből adódóan kapcsolatot tart a hivatal egészével, 

az intézmények vezetőivel. Új feladatai alkalmával is kitartó és megoldásra törekvő. Munkatársai mind 

szakmailag, mind emberileg elismerik.  

A fiatalabb kollégák bátran támaszkodhatnak szakmai tudására, melyet igyekszik átadni nekik.  

További munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk! 
 

Virágh Józsefné - Kossuth Zsuzsanna Díjban részesült 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsan-

na Díja kitüntetést kapott Virágh Józsefné sz: Szokolyi Margit. 

Áldozatos, fáradhatatlan, egész embert követelő hivatás az ápoló-

ké, ahol az empátia, a lelkierő, az átlag feletti kitartás alapvető. 

Virágh Józsefné 1981-ben ápolói képzettséget szerzett, akkor még 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház területén működő 

Egészségügyi Szakiskolában.  

A tanulmányai befejezését követően szakmai pályafutását a  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház I. Belgyógyászati osztá-

lyán kezdte meg nővérként, melyet a sebészeti szakrendelőben folytatott. 

Ezt követte a sajókeresztúri háziorvosi rendelő, ahol betegápolóként látta el feladatát a betegellátás front-

vonalán, majd a sajóbábonyi Észak-magyarországi Vegyiművek üzemorvosi rendelőjében dolgozott asz-

szisztensként. 

Rövid kitérő után 2010-től a sajóbábonyi háziorvosi rendelőben dolgozik házi betegápolóként. 

Szakmai munkája és családja mellett, a rendelőbe érkező betegeknek, mindig jut egy jó szó, biztató mo-

soly, amely nagyon fontos, amire a betegek később is emlékeznek. 

További munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk! 
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KERÉKPÁRTÚRA 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is újra 

két kerékre pattantak a vállalkozó kedvű 

sajóbábonyiak és teljesíthették a Sajóbábony-

Boldva-Borsodszirák-Edelény kerékpártúra távol-

ságot.  

A túra során a fentebb említett települések neveze-

tességeit tekinthették meg a résztvevők. Boldván a 

település múltjáról a régészeti feltárásokról a 

„Pray-kódexről - Halotti beszédről” hallhattak tar-

talmas előadást és lehetőségük nyílt megnézni az 

„Esküvői kiállításukat” a Barátok Házában. A kö-

vetkező állomásuk „Borsodszirák Hímesház” volt, ahol a sziráki népi viseletet csodálhatták meg és Bar-

tók Béla borsodsziráki gyökereiről is hallhattak a túrázók. Edelényben a Tájházhoz érkeztek, ahol több, 

nagyon érdekes kiállítást is szemügyre vehettek, a csűrben kenyérlángos és frissítő mellett volt lehetőség 

egy rövid pihenőre, beszélgetésre. A végcél a Kővölgy vendégház volt, ahol délutáni vendéglátással feje-

ződött be a program. Az időjárás megint nem volt kegyes hozzánk és sajnos újra bőrig áztak kerékpárosa-

ink, de ennek ellenére nagyon kellemes napot tölthettek együtt a túra résztvevői.  

Köszönet a Sajóbábonyi Rendőrőrs és a Polgárőr egyesület munkatársainak, tagjainak, hogy segítséget 

nyújtottak a túra megvalósulásában.  

 

LEVENDULA NAP 

Hagyományaink szerint újra megrendezésre került a „Szedd Magad” levendula 

nap 2021.07.03-án, ahol minden  érdeklődőnek lehetősége volt ingyenesen a gyö-

nyörű levendulás virágaiból szedni. 

Ebben az évben az önkéntesek és diákmunkások közreműködésével leszedett le-

vendulából a Kreatív Klub résztvevői levendula zsákokat készítettek és készíte-

nek, mely a város reprezentációjára kerül felhasználásra. 
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KATOLIKUS RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS - ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT  

Közel 30 millió forintból bővül és újul meg a 

katolikus ravatalozó a Magyar Falu program kere-

tében. Ezzel a beruházással egy hosszú és sikerek-

ben gazdag folyamat mérföldkövéhez érkezett 

városunk. 

Az elmúlt 5 év alatt, több mint 120 millió forint 

forrás bevonásával teljeskörűen felújításra került 

mindkét felekezet (református és katolikus) templo-

ma, temetője és ravatalozója.  

A fejlesztések folytatatódnak a temetőkbe vezető 

utak modernizálásával.  

KATOLIKUS TEMPLOM ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG 

 

„Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei 

Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

(Mt 18,19-20) 

A kívül-belül megújult római katolikus Szenthá-

romság-temploma, melyet Ternyák Csaba egri érsek 

adott át és szentelt meg július 4-én. Az épületátadó 

meghitt hangulatban telt a szép templomban. 

A beruházást Magyarország Kormánya 18 millió, az 

Egri Főegyházmegye pedig 24 millió forinttal támo-

gatta. A sikeres felújításhoz a sajóbábonyi ipari park 

vezetősége is hozzájárult. 

1927-ben az ófalu központjában épült sajóbábonyi 

római katolikus templom az évek során már több-

ször renoválásra szorult.  

2019. május környékén elkezdődött újabb felújítás 

során megújították a tetőt, szigetelt nyílászárókat 

készítettek és külső, belső festést végeztek.  

A bejárat fölé előtetőt és beugró részt helyeztek el.  

Kiderült, hogy a kereszt teljesen elkorhadt így azt is 

ki kellett cserélni.  

A szentmisével egybekötött templomszentelésre a 

pandémia miatt csak most nyílt lehetőség.  

A környék papsága, a sajóbábonyi katolikus és re-

formátus hívek is megtisztelték a rendezvényt.    

Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon hoz-

zájárultak a felújításhoz! 

 

Az épület látványterve  
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DIÁKMUNKA 2021 

 

Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a "Nyári 

diákmunka" elnevezésű munkaerő-piaci programra. Közel 

20 tanuló töltheti a nyári diákmunkát az önkormányzat va-

lamelyik intézményénél. A program során 2021. július 1. - 

augusztus 19. között a diákok havi turnusokban váltják 

egymást. A pályázatnak köszönhetően a résztvevők bete-

kintést nyerhetnek az önkormányzat intézményeinek műkö-

désébe és nem mellékesen nyári zsebpénzt is kereshetnek. 

TANSZERTÁMOGATÁS 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sajóbábonyi állandó la-

kosú és életvitelszerűen Sajóbábonyban élő   

 általános és középiskolás diákok számára 8.000 ,- Ft/fő összegű, 

 a nappali tagozatos egyetemista, főiskolás diákok számára 20.000,- Ft/fő 

összegű támogatást biztosít. 

A támogatási kérelmet 2021. szeptember 30. napjáig kell benyújtani, mely határidő jogvesztő. 

A jogosultság megállapításához az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási/hallgatói jogviszony 

és jövedelem igazolás csatolása szükséges a kérelemhez. Támogatás annak állapítható meg, akinek a csa-

ládjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb 

összegének 700 %-át. (199.500 Ft) 

A támogatás kifizetésére a következő hónap 5. napjáig kerül sor.  

                             Király Gáborné sk.   
                             jegyző 

KONFIRMÁCIÓ A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

 

2021. július 25-én boldogan, felkészülten vallott számot 3 

konfirmandus arról, hogy megismerték a református egy-

ház alapvető tanításait. Az ezt követő istentiszteleten 

megvallották hitüket az Apostoli Hitvallás és a konfirmá-

ciói vallástétel szavaival valamint megerősítették a Krisz-

tushoz és a Református Egyházhoz való hovatartozásukat. 

Az esemény mindenki számára örömteli pillanat volt! 
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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 

VÁROSNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK 

Kedves sajóbábonyi lakosok! A XIII. Városnap alkalmából nyere-

ményjátékot hirdetünk, melyen a sajóbábonyi lakcímmel rendelke-

ző lakosok vehetnek részt! 

A 2021.08.28-án szervezett Városnap kijelölt programjain való 

részvételüket értékes ajándékutalványokkal jutalmazzuk.  

A játék részvételi szabályai a következők: 

 Vágja ki az alább található pecsétgyűjtő kártyát, ha addig 

esetleg megrongálódik, akkor augusztus 28-án pótolhatja a Városnapi rendezvény helyszínén 

(Borostyán Mihály Sportközpont) az Önkéntesek pavilonjánál 9.30 és 12.00 között, 

 Vegyen részt a kártyán felsorolt programokon is és aktivitását a helyszínen lévő kollégák pecséttel  

jutalmazzák. Gyűjtsön össze legalább 5 db pecsétet a 7 lehetőségből.  

 A kitöltött és legalább 5 pecsétet tartalmazó gyűjtőkártyát dobja be az Önkéntesek pavilonjába ta-

lálható nyereményládába 16.00 és 19.30 között. (A Játékban csak a névvel, lakcímmel ellátott és 

legalább 5db pecsétet tartalmazó kártyák vesznek részt. Minden résztvevő csak 1 szelvénnyel 

játszhat). 

 

 


