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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

Sajóbábony Város Önkormányzata 2021. augusztus 19-én a Református 

templomban tartotta meg Szent István napi ünnepségét.  

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Liptákné Spi-

sák Beáta köszöntőjét követően, dr. Szilva István polgármester mondott 

ünnepi beszédet.  

Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész asszony megáldotta, Juhász 

Ferenc esperes és Polyák Imre parochus megszentelte az új kenyeret.  

A résztvevők a Musical Voices művészeinek előadásában hallgathatták a 

legismertebb magyar rockoperák népszerű dalbetéteit, majd a templom-

kertben a Főnix Tűzzsonglőr Csoport bemutatója zárta az ünnepséget. 



 

3 

SAJÓBÁBONY HERNÁDKAKON 

9. Borsodi Vágta, a Nemzeti Vágta Hernádkak-Belegrádi Előfutama és az I. MIS-

KOLCI JÁRÁS NAPJA volt 2021. augusztus 7-én, ahol városunk is képviseltette 

magát. Bemutattuk a közfoglalkoztatottaink és a civil szervezeteink (Kreatív Klub, 

Kertbarátkör) által megteremtett termékeket, értékeket. A rendezvény helyszínén 

felállított nagyszínpadon fellépési lehetőséget kapott a Rezeda Népdalkör, öregbít-

ve így városunk hírnevét. 

 

DR. KEREKES FERENC - FOTÓKIÁLLÍTÁSA 

„És ekkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széliben, és meghallotta 

sírni az erdőt. Meglátta a virágokat, a fákat. Meghallotta a csermelyt. És halkan 

mondta: – Istenem, milyen szép…” 

                      (Wass Albert) 

2021. augusztus 24-én nyílt meg Dr. Kerekes Ferenc díszpolgár, háziorvos  

„ TALÁLKOZÁS A SAJÓBÁBONYI VADVILÁGGAL” című kiállítása. Ke-

rekes doktor nem csak meglátta, hanem meg is örökítette az erdő, a természet 

által nyújtott csodákat, abból az aspektusból, ahogyan Ő látja. Ezzel a kiállítás-

sal pedig betekintést engedett a város lakóinak is az erdő életébe. 
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VÁROSNAP 

2021. augusztus 28-án  Sajóbábony XIII. Városnapját ünnepelte.  

Már a kora délelőtti óráktól érdekes programok várták az érdeklődőket 

a helyszínen. A Vaga Banda gólyalábas előadása varázsolta el a gyere-

keket és szüleiket.   

A vetélkedni vágyók tekeversenyen mérhették össze tudásukat. A kéz-

műveseknél nemezelhettek, bőr karkötőt készíthettek és gyöngyöt fűz-

hettek, a Sajóbábonyi Kreatív klubbal pom-pomot készíthettek az 

ügyes kezűek. Veterán autók bemutatóját is megtekinthették az érdeklődők. 

A már hagyománynak tekinthető Kertbarátkör Kertészeti termék és termés kiállítás, 

ezúttal új helyszínen a sportpályán várta látogatóit. 

A nap folyamán lehetőség nyílt városnéző kisvonatozásra is. A Borostyán Mihály 

Sportközpont területén a délutáni programok az ünnepélyes megnyitóval kezdődtek. 

A színpadon a Rezeda Népdalkör előadása után  Hubay György országgyűlési kép-

viselő, majd dr. Szilva István polgármester ünnepi beszéde következett.  

A Városnap idei sztárvendégeinek sorát Csepregi Éva nyitotta, aki nagyszerű hangu-

latot varázsolt és megalapozta a jókedvet a következő fellépőknek. Az 

ÉN kutyaiskolám - kutyás bemutatója után a színpadra lépett Tóth Andi, 

az Edelényi Dance-club, az AK26, a Százszorszép Mazsorett csoport. A 

Városnap fénypontjaként sokak nagy kedvence a CSÍK ZENEKAR 

adott másfél órás fergeteges élő koncertet.  

Az utolsó zeneszámuk után következett a már hagyományosnak számító 

csodálatos tűzijáték, majd a Kántor Band zenéje szórakoztatta a  

sajóbábonyiakat. 
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KERTBARÁTKÖR 

A járvány miatt csak júliusban tudtuk folytatni az egyesületi 

életet, amikor megbeszéltük a már hagyományos nyári progra-

mokat. 

Augusztus 14-én kertlátogatást szerveztünk, helyszíne Tóth 

Béla kertes háza volt, részt vett 20 fő. Itt gyönyörködhettünk az 

újjá épített előkert ötleteiben, növényeiben, a hátsó domboldali 

kert rendezettségében. Továbbá megtapasztalhattuk a dísznövé-

nyek, a zöldséges rész, a gyümölcsfák és a szabadidőtér egységét, ápoltságát. 

Augusztus 28-án városnapon a sportpálya adott helyszínt az idei kertészeti kiállításnak. A két sátorban 10 

kertbarátköri tag mutatta meg termékeit: 

Bányiné Varga Erzsébet, Bacskai Mihály, Bartha Lászlóné, Kelemen Lajos, Kiss László, Molnár Zoltán, 

Szemán Jánosné, Szilva István, Tóth Gyuláné, Tóth Béla. 

Szeptember 22-én 18 fővel Bogácsra kirándultunk, ahol a fürdés élménye után meglátogattuk a közeli 

pincesort.                                                                                                                    Molnár Zoltán 

                                                                                               elnök 

JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT 

2021. szeptember 18-án a kora 

reggeli gyülekező után, a program 

résztvevői egy-egy „Járjuk Körbe 

Sajóbábonyt” pólót kaptak aján-

dékba. Az útvonal ismertetése 

után Sztupák Péter vezetésével 

indult a már hagyományosnak te-

kinthető túra a Városháza elől.  

A kiránduló csapatot a polgárőr-

ség autóval kísérte.  

A túrázók a séta során érintették többek között a lakótelep és a falu egyes részeit, a Darvas dűlőt a Nagy-

korcsolyást, a Tömlöctetőt, a Kápolnai gerincet. Rendhagyó része volt a programnak, hogy a túrát teljesí-

tők egy része kis kitérővel megtekintette a Sajószentpéteren található kilátót, míg a csapat fent maradó 

része a rövidebb utat választotta és haladt a végcél, a Tájház felé. A séta során gyönyörű kilátás tárult a 

résztvevők szeme elé. A közel 13 km-es távot teljesítőknek a szervezők finom ebéddel kedveskedtek.  
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IDŐSEK NAPJA  

“A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki le-

mond eszményeiről. „ (Albert Schweitzer) 

2021. október 1-én a város 70 év feletti 

lakosaié („nagy korcsoportosok”) volt a 

főszerep. Ebben az évben Őket látta ven-

dégül Sajóbábony Város Önkormányza-

ta, hogy kifejezze tiszteletét, megköszön-

je a tudást, az átadott tapasztalatokat, 

bölcsességet, toleranciát, amit az idősek-

től kapott. Dr. Szilva István ünnepi kö-

szöntőjét követően, a Rezeda Népdalkör, Dancs Annamari és Kádár Szabolcs színvonalas műsorát te-

kinthették meg városunk „idős” lakói.  A rendezvény vendégei egy meglepetés nyereményjátékon is 

részt vettek, ahol a szerencsések értékes nyereményekkel gazdagodtak. 

 

FOGÁSZATI RENDELÉSI IDŐ 

 
Hétfő:   14.00 – 19.00 

Kedd:   14.00 – 19.00 

Szerda:   14.00 – 18.00 

Csütörtök:  ————— 

Péntek:   08.00 – 13.00 

 

Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges rendelési időben: 

06/46 549-184 

06/20 430-7078 
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ÉLETMÓD KLUB 

Bemutatkozik az Életmód klub Nordic Walking csoportja. 

Három évvel ezelőtt az egyesületünk szervezett egy egész 

napos bemutatót, ahol edző segítségével lehetett kipróbálni 

ezt a különleges sportot. Akkor még nem is gondoltuk, hogy 

milyen nagy érdeklődést vált ki a meghirdetett program. 

Szerveződött egy kis "botos sétás" csoport, akik négy hétig 

először edző segítségével, majd önállóan indították el túráikat 

Sajóbábonyban és a környéken. 

 A Nordic walking, (magyarul skandináv gyaloglás, síjárás 

vagy botsport) egy sportág, amelynek lényege, hogy egy pár 

speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével ha-

tékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóké-

pesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. A legnagyobb 

különbség a sétához képest a botok használata. Ezek révén 

hosszabbakat tudunk lépni, amellett, hogy a lábak és a kezek 

természetes (ellentétes) mozgása megmarad. A botok haszná-

lata dinamikát és egyfajta ritmust ad a gyaloglásnak. A nordic 

walking további előnye, hogy már relatíve alacsony pul-

zusszámnál is intenzív és hatékony mozgásnak számít. 

A séták hatására csökken a testtömeg, javul az állóképesség, a 

gyorsaság, az erőnlét és védelmet kapnak a csontok, ízülete-

ket. A Nordic walking számos egyéb jótékony hatását tap-

asztalhatja meg, aki kipróbálja velünk. 

Szeretettel várunk mindenkit a csoportba, aki tenni szeretne az egészségéért és szívesen kipróbálná ezt a 

csodálatos sportot, életkortól függetlenül. 

IVÓVÍZ HÁLÓZAT  FELÚJÍTÁS 

Újabb szakaszon, az Erkel Ferenc úton modernizálja városunkban az 

ivóvíz hálózatot az ÉRV, a tervek szerint csőroppantásos módszerrel . 

Kutató árkok feltárásával kezdődtek el a munkálatok, ezzel a módszer-

rel próbálják csökkenteni a lakosság kellemetlenségeit, illetve törek-

szenek a nyomvonalon lévő növényzet lehetőség szerinti megtartására. 

A következő években is folytatódik az ÉRV hálózat korszerűsítése, 

várhatóan az Arany- és Bocskai út szakaszokkal. 



 

8 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE  

 

 

Simon László 2021. augusztus 27-én töltötte be életének 90. 

évét. Ebből az alkalomból köszöntötte Simon Laci bácsit  az ön-

kormányzat nevében - a család által szervezett meglepetés ese-

ményen - városunk polgármestere dr. Szilva István. Kívánunk a 

szépkorú ünnepeltnek  jó egészséget és további boldog éveket !  

MEGÚJULT A TAGÓVODA  

A szeptemberi tanév kezdésre a gyermekek birtokba vehették az energetikai felújításon átesett in-

tézményt. Új nyílászárók, hőszigetelés és modern hőszivattyús fűtésrendszer kiépítése valósult meg. Ko-

rábban az épület tetőszerkezete és a régi polgárőrség része újult meg, kapott óvodai funkciót. 

A könnyebb megközelíthetőség érdekében az intézmény előtt új parkolóhelyek is kialakításra kerültek.  

A fejlesztések ezzel nem érnek véget az intézményben. Az önkormányzat saját forrásából hamarosan új, 

kültéri játszóeszközök érkeznek az óvoda udvarára, amelyek leváltják a több évtizedes, elavult állapotú 

eszközöket.  

Sok-sok örömteli, boldog pillanatokat kívánunk az immáron teljeskörűen megújult óvodai környezetben 

az ott dolgozóknak és cseperedő gyermekeknek. 

Az épület ünnepélyes átadása későbbi időpontban lesz, a szintén energetikai felújításon átesett 

Egészségház épületével együtt.  
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SAJÓBÁBONYI GYERMEKEK ÉS FIATALOK TÁMOGATÁSA 

 

Ennek az évnek a folyamán is a korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk az EFOP-3.9.2.16-2017-

00054 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” elnevezésű pro-

jektje keretében pályázati felhívást tett közzé a sajóbábonyi gyermekek és fiatalok iskolarendszerben 

folytatott tanulmányaiknak anyagi támogatására. 

 

Idén a Képviselő-testület az ösztöndíjra jogosultak körének kibővítésével (pl.: nagycsaládos, családban 

tartós beteg, egyedül álló szülő… stb.) próbálta széle-

sebb körben ösztönözni a tanulókat jobb tanulmányi 

eredmény elérésére. Mindezeknek megfelelően a pályá-

zat fő kritériuma volt, hogy a tanulók előző tanévi tan-

tárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nél-

kül 4,2 vagy a fölött legyen. 

 

A Szakmai Bizottság döntése alapján 9 diák 120.000 

Ft/fő összegű támogatásban részesült, összesen: 1.080.000 Ft összegben szeptember  hónapban. 

 

Reméljük, hogy ezeknek a diákoknak az eredményei is ösztönző hatással lesznek társaik számára. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – BURSA HUNGARICA 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 

51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2022. évre a Bursa Hungaricai Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatot. 

 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - felsőoktatási 

hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 

2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan 

 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. 

Bővebb információ a www.sajobabony.hu weboldalon. 

http://www.sajobabony.hu
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 ÚJABB GÉPBESZERZÉS 

A közterületek hatékonyabb karbantartása érdekében az önkormányzat egy URSUS C360-as munkagépet 

és kiegészítőit (fűkasza, hótoló) szerzett be. A gép méretéből adódóan a nehezen megközelíthető terüle-

tek rendben tartására is megoldást kínál. A jövőbeni tervek között szerepel a kisgéphez kapcsolódó seprő-

gép (kiegészítő) beszerzése. 

MEGKEZDŐDÖTT A “4-ES ÉPÜLET “ FELÚJÍTÁSA  

Augusztusban elkezdődött a település központjában lévő 

rossz állapotú 4-es épület külső felújítása.  A saját forrásból 

megvalósuló beruházás I. szakaszának keretében az épület 

energetikai felújítása valósul meg (új külső nyílászárók, 

homlokzati hőszigetelés). A beruházás összértéke bruttó 50 

millió forint, amelyet az önkormányzat teljes egészében 

saját forrásból biztosít. Jövőbeli tervek szerint, a fejlesztés 

II. szakaszának keretében cél az épület teljes körű belső fel-

újítása, új, modern lakások kialakítása, valamint új parkoló-

helyek létesítése.  

OKTÓBERI NYERTES PÁLYÁZATOK 

Négy pályázat, amelyek még az idei évben elkezdődtek és a szolgálati lakás beruházáson kívül várhatóan 

még ebben az évben meg is valósulnak: 

1. Szolgálati lakás kialakítása:  

Az Erzsébet királyné úton lévő használaton kívüli társasházi, önkor-

mányzati ingatlan felújítására nyert támogatást a város. A Magyra Falu 

programban megvalósuló projekt összértéke közel 19 millió forint, mely 

tartalmazza az átépítés, felújítás illetve az eszközbeszerzés költségeit is. 

Az elkészült ingatlan szolgálati lakásként fog funkcionálni, hosszú távú 

lakhatást biztosítva ezzel, egy óvodapedagógus számára.  

A program célja a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismert-

ségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú 

lakhatás biztosítása.  
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2. Parkoló kialakítása az Iskola téren: 

A 4-es épület felújítása, valamint  a közelben lévő 

közintézmények - Deák Ferenc Általános Iskola és 

a Szociális étkeztető - miatt elodázhatatlan volt az 

új parkolóhelyek kialakítása. 

Amennyiben a 4-es épületben lakások kerülnek ki-

alakításra, abban az esetben jogszabályi előírás 

meghatározott számú parkoló kialakítása.  A fen-

tebb leírtaknak megfelelve kerül kialakításra 25 db 

szilárd burkolatú, térkövezett parkolóhely, mely 

kiszolgálja majd a társasház lakóinak, illetve az in-

tézménybe dolgozók és alkalmanként érkezők igé-

nyeit. 

A kialakítás helyének meghatározásakor fontos szempont volt, hogy minél kevesebb zöld terület (fa és 

bokor) sérüljön, ezért nem a park irányába kezdődtek a munkálatok. A kivágott növényzet pótlása lehető 

legrövidebb időn belül megtörténik és egy esztétikus zöld terület kerül kialakításra. 

A beruházás összértéke közel 15 millió forint, amelyet Sajóbábony város saját forrásból finanszíroz.  

3. Református temetőbe vezető út: 

A Kossuth úti kereszteződéstől indulva alakítják 

ki az új útszakaszt, mely a református temetőbe 

vezet. A már meglévő bitumenes rész elbontásra 

kerül, új alap és aszfalt réteg segíti majd a közle-

kedést. A jelen állapotban zúzalékos rész is szi-

lárd burkolatot kap, a projekt kivitelezése során 

megoldódik a csapadékvíz elvezetés is. A beruhá-

zás értéke közel 36 millió forint, mely a Magyar 

Falu program keretein belül valósul meg. 

4. Dózsa György úti járda: 

A Dózsa úti járda, felújítása, korszerűsítése Belügyminisztériumi támogatással 

valósul meg. A 2. alkalommal benyújtott pályázat során 10 millió forint meg-

nyert támogatást egészíti ki az Önkormányzat a közel 20 millió forintos teljes 

költségre.  

A meglévő nagyon rossz állapotú járdát elbontják és helyette egy térköves jár-

da kerül kialakításra, Sajóbábony legrégebbi utcájában.  

A fejlesztések mindannyiunk érdekében történnek, az ebből adódó kellemetlenségekért szíves meg-

értésüket és türelmüket kérjük!  
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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 

 

LABDARÚGÁS 

 

2021.08.14. 

BSK Alsózsolca - Sajóbábonyi VSE    (2-1) 

Turcsik Tamás Zsolt 90’ 

2021.08.21 

Sajóbábonyi VSE - BTE Felsőzsolca   (1-1) 

Lakatos Róbert Attila 72'  

2021.08.28 

Encs VSC - Sajóbábonyi VSE      (2-0) 

2021.09.04.  

Sajóbábonyi VSE – Bánhorváti     (1-2) 

Varga Zsigmond 61'  

 

 

2021.09.11. 

Bőcs KSC - Sajóbábony VSE         (1-3) 

Huszti Dávid 14’ 

Lakatos Róbert Attila 19’ 

Varga Zsigmond 32’ 

2021.09.18.  

Sajóbábony VSE – MVSC Miskolc       (6-1) 

Titkó Barnabás Krisztián 30’ 50’ 85’ 

Varga Zsigmond 60’ 

Lakatos Róbert Attila 71’90’ 

2021.09.25. 

Borsodnádasdi LASE – Sajóbábony VSE   (1-1) 

Titkó Barnabás Krisztián 31’ 

TEKE 

2021. szeptember 4. - 1. forduló  

Idegenben a Somosi TK otthonában kezdték tekéseink az új bajnoki szezont. Az idény eleji forma mind-

két csapaton meglátszott, de a hazaiaknál volt látványosabb, ezt kihasználva 8:0-ra nyerték meg mieink a 

mérkőzést.   

2021. szeptember 12. - 2. forduló  

A második fordulóban a mezőtúri csapatot fogadták a szezon első hazai mérkőzésén a mieink. A mérkő-

zés végig nagyon izgalmasan zajlott. Sajnos a végeredmény a vendégek javára dőlt el. 

2021. szeptember 18. - 3. forduló  

Az előző szezonhoz képest jelentősen megerősödött PRIMA SE otthonában, Debrecenben próbáltak si-

kert elérni tekéseink. A hazaiak a mérkőzés folyamán nagyon jó játékot mutattak, amire nem volt ellen-

szerünk. Egyetlen csapatpontot tudtak szerezni a mieink, így 7:1 arányban vesztették el a mérkőzést.  

2021. szeptember 26. - 4. forduló  

A Tiszakécske VSE csapatát fogadták a fordulóban, akik a bajnoki címért folyó harcba is beleszólhat-

nak. A mérkőzés első felében a bábonyiakhoz, a második felében az ellenfeleikhez vándoroltak a csapat-

pontok. A végig kiélezett mérkőzésen mindenki nagyon küzdött, aminek meg is lett az eredménye. A 

mérkőzés végén mindössze nyolc fa különbség volt a két csapat között. Végül 5:3 arányban a tekéseink 

nyerték meg a mérkőzést.  


