
 

 VII. évfolyam 6. szám - 2021. november 

EGÉSZSÉGHÁZ ÉS TAGÓVODA ÁTADÁSA 

Dr. Varga Judit igazságügy miniszter, dr. Szilva István polgármester, 

Matizné Sztupák Krisztina tagóvoda vezető és Dr. Kerekes Ferenc 

háziorvos, Sajóbábony város díszpolgára, közösen vágta át a nemzeti 

színű szalagot 2021. október 17-én az Egészségház és Tagóvoda hi-

vatalos átadó ünnepségén.  

A sajóbábonyi Egészségügyi Központ és a Szivárvány óvoda 

tagóvodájának energetikai fejlesztésével befejeződött az épületek tel-

jes körű modernizációja. A munka folytatódik az Egészségház 

környezetének megújításával.  
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ŐSZI DEKORÁCIÓ 

Az idén először készült városunkban őszi dekoráció, kicsik és nagyok 

örömére. A Déryné Szabadidőközpont célja az volt az alkotások elké-

szítésével, hogy jó kedvre derítse a városlakókat és a Sajóbábonyba 

látogatókat, színt hozzon a szürke hétköznapokba.    

Nagyon sokan hozzájárultak az ötletek kivitelezéséhez, így itt is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, 

akik bármilyen formában segítették a kreációk létrejöttét, városunk szépítését.  

 

„TESZEDD!- ÖNKÉNTESEN A TISZTA SAJÓBÁBONYÉRT” 

 

„TeSzedd! – Összefogás a Tiszta Magyarországért mozgalomhoz” idén újra csatlakozott Sajóbábony Vá-

rosa is. Bölcsődések, óvodások, iskolások, polgárőrség, önkéntesek és az önkormányzat munkatársai 

gyűjtötték a szemetet 2021. október 19-én. 

A tiszta környezet nem csak az emberek közérzetét javítja, nem csak a város tekintetében fontos, hanem 

egészségügyi, higiéniai kérdés is egyúttal. A közösségi munkavégzésnek egyben csapatépítő ereje is van 

és példamutató, valamint ösztönző szerepe is.  

Köszönjük mindenkinek a munkáját és lelkesedését! 
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ŐSZI HACACÁRÉ 

2021. október 22-én került megrendezésre a Borostyán 

Mihály Sportközpontban az Őszi Hacacáré műsor.  A 14 

órakor kezdődő programban őszi műsor összeállítással fel-

léptek a  helyi óvodások és általános iskolások, akik lelke-

sen készültek erre az alkalomra. Az  óvódásokat a szék-

hely óvoda óvodapedagógusai, az általános iskolásokat, 

pedig Füvesi Szabina, Hódi Klára, Knott Judit és Stofán 

Frantisek készítették fel az előadásra.  

A Sportközpont adott otthont az október 23-ai ünnepi 

megemlékezésnek, dr. Szilva István ünnepi beszédét köve-

tően az Ózdi Zenés Színház „Ez a föld a Hazám” című 

műsora idézte fel a forradalom eseményeit. 

Az ünnepség zárásaként a megemlékezés koszorúit az     

56-os Emlékparkban helyezte el Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának nevében dr. Szilva István polgármester és 

Király Gáborné jegyző, a helyi Fidesz alapszervezet nevé-

ben Tóth Béla elnök, valamint Major Józsefné 56-os forra-

dalmár leszármazottja.  

A Hacacáré program részeként vásárosok, kézműves fog-

lalkozások és tökfaragás várta az érdeklődőket. Az esti 

koncertek sorát az ismert slágerek feldolgozásait játszó 

CREME DE LA POP együttes nyitotta, majd a Hooligens 

együttes következett. 

A hűvös időjárás ellenére sokan voltak kíváncsiak az elő-

adókra, a profi technikai előkészületek ellenére a 

Hooligens koncertet félidőben sajnos felfüggesztették a 

szervezők a hirtelen jött szeles idővel járó esőzés miatt.  
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KÖZMEGHALLGATÁS  

 

2021. november 18. (csütörtök) Sajóbábony Város Képviselő - testülete közmeghallgatást 

tart a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében (3792 Sajóbábony,  

Bocskai út 2. 2. emelet) 17.00 órai kezdettel.  

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!  

                         dr. Szilva István sk. 

               polgármester 

KATOLIKUS RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA 

Mindenszentek ünnepe után a település katolikus temetőjében 

is megkezdődtek a felújítási munkálatok.  

A Magyar Falu program keretein belül újul meg a több mint 

20 éve épült ravatalozó és környezete.  

A fejlesztés keretében a meglévő épületrész felújítása mellett 

bővítésre kerül a meglevő épület, mosdó- helyiséget, öltözőt, 

raktárat alakítanak ki, bővül a fedett rész, valamint a térköve-

zett burkolt rész is.  

Az egyház a munkálatok ideje alatt a temetési szertartásokat a 

sírhelyek mellett valósítja meg.  
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TEKE 

2021. október 02. - 5. forduló  

A Fővárosi Vízművek SK csapata vendégeként próbáltak pontot szerezni az aktuális fordulóban játékosa-

ink. Ez szinte a mérkőzés végéig realitás volt, de sajnos nem sikerült és 5:3 arányban maradtak alul. 

 

 2021. október 16. - 6. forduló 

Egerben a Széchenyi SC vendégeként a csapatunk elég gyenge játékot mutatott, ezért nem is lehetett 

más, mint vereség a vége.  

2021. október 02. 

Cigánd SE - SAJÓBÁBONY                            2–1 

2021. október 16. 

SAJÓBÁBONY– Mezőkövesd Zsóry FC II.    2-1 

Sebők Balázs 23’ 

Németh Béla 52’ 

 

2021. október 16. 

Aszaló SE - SAJÓBÁBONY                             1–2 

Rontó András Bence 26’ 

Varga Zsigmond 70’ 

LABDARÚGÁS 

MEGYEI I. FELNŐTT 

2021. október 24. 

Emődi ÁIDSE- SAJÓBÁBONY                      3–2 

Lakatos Róbert Attila 16’ 

Németh Dénes 83’ 

2021. október 30. 

Edelény-Borsodszer - SAJÓBÁBONY            1–3  

Németh Dénes 83’ 

Titkó Barnabás Krisztián 40’ 54’  

2021. november 06. 

SAJÓBÁBONY– Mezőkövesd Zsóry FC II.    1-5 

Lakatos Róbert Attila 45’ 

BOROSTYÁN MIHÁLY EMLÉKTORNA 

Városunk egyik szép hagyományának tett eleget 2021. október 16-án, amikor újra megrendezte a        

Borostyán Mihály Emléktornát, a legendás helyi kötődésű csatárról elnevezett sportközpontban. A torna 

közös szervezői ebben az évben is Sajóbábony Város Önkormányzata és a Sok KIS Kéz Közhasznú 

Egyesület volt. Gyönyörű napsütéses időben 4 csapat mérkőzött meg a kupáért, szuper hangulatban.     

Az eredményhirdetés  és a díjak kiosztása után a csapatoknak finom ebéddel kedveskedtek a szervezők. 

Köszönjük a csapatoknak a részvételt!  



 

7 

 
 

 

 

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 2021.11.22-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

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

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
Felelős szerkesztő: Liptákné Spisák Beáta 
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

 

 

Élő adventi kalendárium és online hangolódás,  

különleges karácsonyvárás  
 

 

 
Néhány településen már évek óta szokás az élő adventi kalendárium, 

vagyis, hogy minden nap másik ház ablakára kerül ki az éppen 

aktuális szám a 24-ből.  

 
Szervezzünk városunkban is "világító adventi kalendáriumot"!  

Adventi napok örökbefogadására, ablakdíszítésre jelentkezni  

november 29-ig van lehetőség a Déryné Szabadidőközpont és Vá-

rosi Könyvtárnak küldött privát (messenger) üzenetben vagy  

e-mailben (fotopalyazat@sajobabony.hu), illetve személyesen a mű-

velődési házban (Bocskai út 2.), a szemfülesek pedig megkaphatják 

a 24 nap egyikét.  

Amikor sor kerül az aktuális napra, a résztvevők a házuk, intézmé-

nyük, üzletük jól látható ablakába teszik ki az adott számot, hangula-

tosan feldíszítve azt, az installációnak pedig csodájára járhatnak a 

kalendáriumot keresők.   

Az ablakot bárhogyan lehet díszíteni, de a sorszámnak (1-24) meg 

kell jelennie.  

A kalendárium lényege, hogy napról-napra az idő elteltével egy-

re több ablak világít, végül pedig Szenteste egyszerre villan majd fel az összes ablak!  

Hogy melyik nap, hol található a sorszámmal ellátott kidíszített világító ablak az meglepetés, mert azt a 

vadászoknak ( az éppen aktuális világító ablakot megkeresőknek), Sajóbábonyban sétálva kell megke-

resniük, lefényképezni és feltölteni a képet a művelődési ház oldalára.  

Nyertes, díjazott, első és második nincs, mert ez nem egy verseny, ez nem erről szól! 

Itt mindenki nyer, mind a díszítő, mind a vadász, illetve az is, aki csak gyönyörködik egy-egy ilyen szép 

ablakban.  

Indítsuk el ezt a kezdeményezést és teremtsünk hagyományt belőle!  

Bárki részt vehet benne, akár úgy, hogy ablakdíszt készít, akár úgy, hogy a városban sétálva megkeresi 

az aznapi ablakot és lefotózza.  

 

Várjuk a jelentkezőket!  

 


