
 

 VIII. évfolyam 1.szám - 2022. február 

Hallottál már a bachata/salsa/kizomba/zouk-ról? 

Felnőtt és Gyermektánc oktatás Sajóbábonyban 

Most itt a lehetőség, hogy megismerd és megtanuld a legújabb 

és legcsodálatosabb táncstílusokat. 

 

Felnőttek minden csütörtökön 18.00-20.00 óráig 

18 éves kortól mindenkinek ajánljuk!!! 

 

Gyerekeknek 3 korcsoportban minden szombaton 10.00- 13.00 óráig 

Csoport 5-8 éves 

   Csoport 9-12 éves 

     Csoport 13-17 éves 

 

Minden táncolni vágyó kicsit és nagyot sok szeretettel várunk! 

Helyszín: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár nagyterme I. emelet 
Sajóbábony, Bocskai út 2. 
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ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, 

így minden évben már novembertől elindul a nagy vára-

kozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ün-

nepére. A szeretetben gazdag, meghitt hangulatot az ad-

venti dekoráció és az adventi koszorú segít elérni. Sajó-

bábony ünnepi díszbe öltöztetésén 2021-ben is szorgos 

kezek dolgoztak. 

Advent második vasárnapján dr. Szilva István polgár-

mester ünnepi beszédét követően adták elő műsoraikat a 

Tagóvoda óvodásai és a Deák Ferenc Általános Iskola 

diákjai. Első alkalommal szerepelt Éneklő Közösségünk, 

akik az Önkormányzat intézményeinek dolgozóiból 

szerveződtek. A rendezvény zárásaként megérkezett a 

Mikulás, aki a kicsik és nagyok örömére ajándékot osz-

togatott.  

Advent harmadik vasárnapján a sajóbábonyi civil szer-

vezetek és önszerveződő csoportok tagjait készítette fel 

Orosz Marianna a Rezeda Népdalkör vezetője, akik na-

gyon színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlé-

vőket.  

Advent negyedik vasárnapján a történelmi egyházak ké-

szültek, ahol mindhárom - római katolikus, református 

és a görög katolikus – felekezet tagjai szerepeltek a mű-

sorban. Minden gyertyagyújtási alkalom az ünnepi dí-

szekben pompázó, szépen feldíszített emlékparkban ke-

rült megrendezésre. 
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CIVIL SZERVEZETEK KÖSZÖNTÉSE  

 

Rendhagyó formában köszöntük meg a városunk-

ban működő civil szervezeteknek az egész éves 

tevékenységüket.  

Településünkön 13 szervezet, vagy szerveződés 

működik aktívan, akik szervezik, segítik, a helyi 

közösségi életet. 

Rendkívül hálásak vagyunk vezetőiknek és tagja-

inak egyaránt, értékteremtő, önzetlen tevékenysé-

gükért.  

 MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

2022. január 21-én tartottunk megemlékezést a Magyar Kultúra Napja tiszteleté-

re, ahol ünnepi műsorral közreműködött a THEATER BRASS MISKOLC  

rézfúvós együttes. 

1989. óta január 22-én, nemzeti himnuszunk „születésnapján” ünnepeljük a  

magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén 

ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra 

épített költeményét - a Himnuszt. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultú-

rával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díja-

kat: az Apáczai Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat, az Éltes Mátyás-díjat, 

a Karácsony Sándor-díjat, a- Kiss Árpád-díjat, a Németh László-díjat, a  

Szent-Györgyi Albert-díjat.  
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ESÉLY OTTHON – BÉRLAKÁSOK 

Az Esély Otthon átadása óta lassan eltelt 2 év, így újra lehetősége adódott a 18-35 év közötti korosztály-

nak lakhatási támogatásra irányuló pályázat benyújtására Önkormányza-

tunkhoz.  

A Képviselő-testület döntése értelmében a 14 db garzon és másfél szobás 

lakásokra vonatkozóan a napokban aláírásra kerültek a bérleti szerződé-

sek. 

Az új lakók 2022. február 01-től vehetik birtokba az önkormányzatunk 

által műszaki eszközökkel és bútorzattal felszerelt ingatlanokat. 

A támogatásért a bérlők vállalták, hogy önkéntes tevékenységet végeznek 

településünkön, továbbá a bérleti szerződések megszűnését követően to-

vábbi 2 évig Sajóbábonyban fognak lakni. 

A beköltözők között, vannak helyi lakosok és új betelepülők, valamint, egyedülállók és párok. 

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ GARÁZSSOR 

Hosszas előkészítő munka után elkészült az Erkel Ferenc út mögötti 

részen, a Váci Mihály út végénél a 25 db fedett gépjármű tároló hely-

lyel rendelkező új garázssor. 

A kivitelezést a társasházi övezetben jelentkező megnövekedett igény 

tette szükségessé. A beruházásnak köszönhetően a bérlők egy körbe 

kerített, bekamerázott területen parkolhatnak majd járműveikkel. 

A fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg. 

A zárt udvarrészen - első sorban a közelben élő gépjármű tulajdonosoknak - 25 db gépjármű parkolására 

is lehetőség nyílik. 

A parkolóhelyek korlátozott számban még igényelhetőek, amelyek elbírálására a beérkezés sorrendjében 

kerül sor. 

FELHÍVÁS 

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

alapítványok, 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 

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

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

 Sok KIS Kéz Közhasznú Egyesület : Adószám: 18438730-1-05  
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI ELKÉSZÜLT A TEMETŐBE VEZETŐ ÚT  

A református temetőbe vezető zúzalékos út teljesen megújult, a munkálatok befeje-

ződtek így újra közlekedésre alkalmas az útszakasz. A 36 millió forintos Magyar Falu 

Program pályázat keretében az útszakasz megerősített útalapot és több réteg aszfalt-

borítást kapott. A fejlesztés jelentősége, hogy az útépítést megelőzően csak a Bebék-

pincesor felől lehettet jóformán megközelíteni a temetőt, egy szűk, nehézkes útszaka-

szon. A beruházásnak köszönhetően mostantól, bármely évszakban, könnyedén meg-

közelíthetővé vált a temető. További pályázati lehetőség esetén az önkormányzat az útépítést szeretné 

tovább folytatni az Erzsébet királyné út felé, azzal összekötve.  

ELKÉSZÜLT A DÓZSA GYÖRGY ÚTI JÁRDA FELÚJÍTÁS  

Közel 500 méter hosszúságban került elbontásra a régi és épült új, térkövezett járda 

helyette. A fejlesztés jelentőségét jelzi, hogy ezzel a felújítással a város utolsó, rossz 

állapotú járdaszakasza is megújult. Már csak az egyes járdák kisebb hibáinak javítása 

maradt hátra, amit a közeljövőben szintén orvosolni fogunk.  

A beruházást követően új forgalmirend-változás - megállni tilos - lépett életbe az utcán.   

ADOMÁNYOK A TEMPLOMTŰZ OKOZTA KÁR HELYREÁLLÍTÁSÁRA 

Tisztelt Sajóbábonyi Lakosok! Mindnyájan értesültek a szomorú esetről, ami ka-

rácsony előtt történt a római katolikus templomban. Az egyik mellékoltár tüzet 

fogott és leégett. A nem sokkal előbb kifestett templom csupa korom lett és 

egyéb károk is keletkeztek. A szakértői vizsgálat még kutatja a tűz okát. Ami bi-

zonyos, hogy a templomot belülről újra kell festeni, az orgonát javítani, a kazánt 

cserélni. Az eddig ismert költségek meghaladják a 10 millió forintot.  

Mint katolikus plébános, hálás vagyok Önöknek! Amikor ugyanis kiderült, hogy 

milyen csapás érte kicsinyke közösségünket, azonnal együttérzésről és segítő 

szándékról szóló telefonhívásokat és személyes megkereséseket kaptam. Voltak, 

akik azt kérdezték, hogyan, milyen formában tudnák a rendbetételt támogatni? 

Megérkezett Dr. Ternyák Csaba érsek úr engedélye (33/5/2022. szám alatt) arról, 

hogy kérhetünk és elfogadhatunk a sajóbábonyi római katolikus templom tűzkár utáni helyreállítására 

adományokat. Tisztelettel kérem azokat, akik megtehetik, akár helyben készpénzzel, bizonylat ellenében, 

akár átutalással, segítsék a tűz okozta kár helyreállítását. (Nyomatékosan kérem, hogy csak a plébános 

által, bélyegzővel hitelesített és felmutatott megbízással rendelkező személynek adják át pénzadományai-

kat!) 

Átutalásukat, a Miskolc Mindszent R.K. Plébánia neve alatt, a CIB banknál vezetett, Sajóbábony Római 

Katolikus Egyházközség alszámlájára küldjék!  

A számlaszám: 10700086-68799748-51200002 

 minden esetben írják a megjegyzésrovatba: templomi tűzkár. 

Négy forrásból szeretnénk a felújítást fedezni: a Generali Biztosító által fizetett összegből, az egyházköz-

ség pénztartalékából, az Egri Főegyházmegye támogatásából és a jószívű emberek adományaiból.   

Köszönjük segítségüket, Isten fizesse meg sokszorosan! 

                                                                                                                    Juhász Ferenc plébános 
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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 

TATÁR KÖZMONDÁS 

TEKE 
 
 

2021. november 07. - 7. forduló                 

A bajnoki szünet után a Ceglédi VSE csapatát fogadták tekéseink. A mérkőzést 5:3 arányban vesztették 

el. 

2021. november 13. - 8. forduló  

A budapesti Rákoshegy otthonában nem volt eredményes a csapat, maradt a sikertelenségi széria, vere-

séggel tértek haza.  

2021. november 20. - 9. forduló  

Az újabb budapesti kiruccanásuk sem lett sikeres. A mérkőzést a Tüker TSE csapata behúzta hazai pá-

lyán 6:2 arányban.  

2021. november 28. - 10. forduló  

A sok pont nélküli mérkőzés után hazai pályán nagy arányú győzelmet értek el tekéseink. A nyíregyházi 

Barátság 21 SE csapatát fogadták a tizedik fordulóban és 8:0 arányban megnyerték a mérkőzést. 

2021. december 12. - 11. forduló  

A CHINOIN SC csapatát fogadták az ősz záró fordulójában a mieink. A mérkőzés folyamán kemény 

párharcok alakultak ki, izgalmas végkifejlettel. Nagyon jól küzdött mindenki és így minden csapatpontot 

begyűjtöttek. A végeredmény 8:0 javunkra.  

 18. FORDULÓ március 5. 

Sajóbábony SVSE - Encs VSC 

 20. FORDULÓ március 19. 

Sajóbábony SVSE - Bőcs KSC 

 22. FORDULÓ április 02. 

Sajóbábony SVSE - Borsodnádasdi LASE 

 23. FORDULÓ április 09. 

Sajóbábony SVSE - Cigánd SE 

 25. FORDULÓ április 23. 

Sajóbábony SVSE - Aszaló SE 

 26. FORDULÓ április 30. 

Sajóbábony SVSE - Emődi ÁIDSE 

 27. FORDULÓ május 07. 

Sajóbábony SVSE - Edelény-Borsodszer 

 29. FORDULÓ május 21. 

Sajóbábony SVSE - KKFC Mezőcsát 

 TAVASZI FORDULÓ HAZAI MÉRKŐZÉSEI 


