
 

 VIII. évfolyam 2.szám - 2022. április 

KICSIK ÉS NAGYOK  FIGYELEM! 

2022. MÁJUS 28-ÁN (SZOMBATON)  

10.00 –16.00 ÓRÁIG 

VÁROSI GYERMEKNAP  

VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL,  

DÍSZMADÁR ÉS HÜLLŐ KIÁLLÍTÁSSAL 

A BOROSTYÁN MIHÁLY SPORTKÖZPONTBAN. 

 

 

RÉSZLETES PROGRAMOKKAL A KÉSŐBBIEKBEN JELENTKEZÜNK! 
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XVIII. SAJÓBÁBONYI NEMZETKÖZI PÁLINKA, PÁRLAT VERSENY  

Nagy érdeklődés kísérte a két napos XVIII. Sajóbábonyi Pálin-

ka, Párlat versenyt, melyet a Bükki Pálinka Lovagrend szakmai 

koordinálásával bonyolítottunk, Orosz János nagymester 

segítségével. Összesen 567 pálinkát, párlatot kellett a szigorú 

bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakuljon a végleges 

döntés.  A versenyen 1 „Év pálinkája”, 1 „Sajóbábony Város 

pálinkája” és 8 „Nagy Arany” díj született, a 105 arany-, 169 

ezüst- és 120 bronzminősítés mellett.  

Ebben az évben „Sajóbábony Város Pálinkája” díj Soós Zoltán 

Vegyes (alma, birs) - az „Év pálinkája” díjat pedig Bús Ákos 

Sárgabarack pálinkája/párlata nyerte el. A hagyományos 

pálinkákon, párlatokon (szőlő, meggy, barack, szilva stb.) kí-

vül különlegességekkel (som, bodza, boróka, dió, kökény stb.) 

is neveztek. A rendezvény évek óta túlnyúlik a megye 

határain, de ebben az évben, nemcsak Magyarország 

megyéiből, hanem Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és 

Szerbiából is érkeztek nevezők. A rendezvényt színesítette a 

Kárpát-medencében működő 11 Pálinka Lovagrend látványos 

felvonulása, ezután a díjak és oklevelek ünnepélyes átadása 

zárta a versenyt. 

NŐNAP  

Sajóbábony Város Önkormányzata hagyományaihoz híven Nőnapi rendezvényt tartott a település közin-

tézményeiben dolgozó hölgyeknek, 2022. március 8-án a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében.  

A megjelent vendégeket, városunk polgármestere dr. Szilva István köszöntötte. 

Ezután Csiszár István, Cselepák Balázs és Veréb Tamás meglepetés műsora varázsolta el a résztvevőket. 

A rendezvény végén az Önkormányzat képviselő-testületének tagjai és az intézmények férfi vezetői apró 

ajándékkal fejezték ki tiszteletüket a megjelenteknek.  
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MÁRCIUS 15.  

 

2022. március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóját ünnepeltük.  

A Városházától, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület lovas huszárainak felvezetésével 

indult a hagyományos fáklyás emlékmenet a Március 15. parkba. 

Az ünnepségen beszédet mondott Hubai Krisztián alpolgármester, amelyet az ÓMI Zenés Színház 

“Magyarnak születtem…” című műsora követett. 

A rendezvényt az emlékező koszorú elhelyezése után a már 

elmaradhatatlan ágyúszó zárta. 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepel-

jük. Ebből az alkalomból intézményünkben szavalóverseny zajlott 2022. április 12-én, ahol a résztvevő 

gyerekek 3 kategóriában (óvodások, 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok) mérhették össze felkészültségü-

ket. Köszönjük a részvételt, gratulálunk a helyezést elért gyerekeknek.  
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TAVASZI, 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. Fontosnak tartjuk Sajóbá-

bonyban a hagyományok ápolását, így tavaszi, húsvéti dekorációt készítettünk, amit fogadjanak szeretet-

tel!  

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak az alkotás létrejöttéhez, 

városunk szépítéséhez.  

TÁJHÁZI VIGADALOM  

 

Rendkívül jó hangulatban telt március 19-én a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár által szervezett 

Tájházi Vigadalom program. 

A nemzeti identitás roadshow állomásaként zajló rendez-

vény egyik eleme a főzőverseny volt, ahol 9 csapata mérte 

össze gasztronómiai felkészültségét. Főztek munkahelyi 

közösségek, intézmények, civil szerveződések, baráti 

társaságok. A kíváló ételek mellett, nagyszerű sütemények 

is érkeztek a “házi készítésű lakodalmas sütemények 

versenyére”. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a  

kóstolásnál, értékelésnél, mivel nagyon jól sikerültek az 

ételek, sütemények.  

A programot kézműves tevékenység is színesítette, a 

“Kreatív Klub” tagjainak vezetésével “zöldellő 

nyuszipopó” készült. 

Az ízletes finomságok mellé zene is dukált, az Agyagban-

da együttes volt a jó hangulat felelőse. 
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MADÁRODÚK KERÜLTEK KIHELYEZÉSRE 

Galgovics Gábor felajánlása nyomán 15 db „B” típusú madárodú ke-

rült kihelyezésre Sajóbábony közintézményeiben és közterületein. Az 

odúkihelyezés nagyon jó tevékenység a természetvédelmi szemlélet 

kialakításához és egyben hasznos segítség az odúlakó madárfajaink 

számára, akiknek egyre kevesebb természetes madárodú áll rendelke-

zésére, mivel ilyen természetes odvak csak idősödő fákban tudnak ki-

alakulni, amelyeknek a száma sajnos egyre kevesebb hazánkban.  

A felajánló nem csak a kihelyezést, de az odúk üzemeltetését is vállal-

ta, a madáretetés alapelveinek betartásával. 

TEGYÜK EGYÜTT ZÖLDEBBÉ SAJÓBÁBONYT 

FAKIVÁGÁS - FATELEPÍTÉS 

 

A faültetés sokéves hagyománya tovább folytatódik városunkban.   

A sajóbábbonyi önkormányzat elhivatottan megtesz mindent annak ér-

dekében, hogy javítsa településünk környezeti állapotát, szépítse lakó-

környezetünket. Ennek kapcsán a közelmúltban 79 db, 10-15 féle facse-

mete került elültetésre településünk különböző helyszínein. A fakivágá-

sok célja a rossz helyen pl.: közművek közelében lévő, az elöregedett így 

veszélyessé vált fák eltávolítása. Az 1848/49-es emlékmű melletti park te-

rületén egy magasfeszültségű vezeték halad át és az ott levő fák olyan ma-

gasra nőttek, hogy elérték a vezetéket, ezért ezeket a fákat ki kellett vágni. 

Összesen 15 db fa kerül kivágásra, helyükre 30 db kisebb méretű díszfát 

telepítettek a MESZ dolgozói. 

További  helyek, ahol gyönyörködhetünk az elültetett csemetékben: a piac-

posta területe, az Iskola tér  és Városháza környezete, az új garázssor és a 

salakos pálya területe. 

Köszönet azoknak a sajóbábonyi lakosoknak, akik facsemete felajánlásuk-

kal hozzájárultak városunk szépítéséhez. 

A faültetés program – felelősségvállalás egy élőlény sorsáért! 
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FORGALMI REND VÁLTOZÁS 

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy városunkban március 1-től több 

helyen is változott a forgalmi rend. Az Erkel Ferenc utcán megállni tilos 

táblák kerültek kihelyezésre, kérjük ennek megfelelően közlekedjenek. A 

változás indokolta új parkoló helyek kialakítását, ezért az önkormányzat 

ingyenesen használható, zúzalékos parkolót alakított ki az Erkel F. utcai 

garázssor mögött. 

AZ ISKOLA TÉR FEJLESZTÉSE 

Forgalmi rend változás érinti az Iskola tér területét is. Az érintett útszakaszra a változásoknak megfelelő-

en behajtani a Bocskai út (Városháza) irányából lehet az  Erkel Ferenc út (játszótér)  felől erre nincs le-

hetőség. A Szociális Étkező és a négyes épület közötti terület zsák utca lett, itt csak a 25 db szilárd bur-

kolatú, térkövezett parkolóhelyig  van mód  az autós közlekedésre. A parkoló környékén sor került  a 

kivágott növényzet pótlására, így hamarosan egy esztétikus zöld terület  fogadja majd az idelátogatókat. 

 

ÚJ ÓVODAI JÁTÉKOK A TAGÓVODÁBAN 

Teljesen megújul a tagóvoda játszóudvara. A korábbi, több évtizedes, elavult, rossz állapotú játékokat 

cseréli le az Önkormányzat  új, modern, komfortos, igényes eszközökre az óvoda udvarán. A beruházás 5 

millió forintból valósul meg a Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően. A játékok a tereprende-

zési munkálatokhoz igazodva kerülnek kihelyezésre. 
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ELKÉSZÜLT AZ ÚJ SZOLGÁLATI LAKÁS  

Hazai pályázati forrásból, egy üresen álló társasházi lakást 

újított fel a város önkormányzata teljeskörűen. A munkálatok 

során új villanyfűtés (norvég panel), légkondicionáló, új nyí-

lászárók, teljeskörű bútorzat és elektronikai eszközök kerültek 

beszerzésre. 

A Magyar Falu Program jóvoltából megvalósuló beruházás 

összértéke közel 20 millió forint volt.         A szolgálati lakás 

kulcsait Dr. Kiss János (FIDESZ-KDNP) országgyűlési 

képviselő és Dr. Szilva István városunk polgármestere közösen 

adta át az egyik óvodapedagógusunknak, akinek lakhelyéül 

szolgál az ingatlan a közeljövőben. 

Külön öröm, hogy az elmúlt években nem csak a közintézmények újultak meg a városban, hanem az 

önkormányzati ingatlanok (vendéglakás, Esély Otthon, négyes épület) is folyamatos felújításon esnek át.  

A felújítás előtti képeken jól látszik milyen szörnyű állapotban volt az ingatlan.  
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ADOMÁNY KÁRPÁTALJÁRA  
 

2022. március 04-én az önkormányzat által felajánlott 500 ezer forint- és a sajóbábonyi lakosok által fela-

jánlott több száz ezer forint értékű adományt jutattot el az önkormányzat a kárpátaljai Kincseshomok 

testvértelepülésünk részére. 

2022. március 17-én a Mozgásban Mara-

dók Egyesületét képviselve Lőrincz Tibor 

egyesületi tag és Márton Ferenc Sa-

jóbábony Város Polgárőr Egyesületének 

elnöke együtt vitték el és adták át az ismé-

telten összegyűlt adományt. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 2022. 

A 2022. évi országgyűlési választás sajóbábonyi eredményei: 

1214 választópolgár adta le szavazatát a három szavazókörben. 

Egyéni jelöltek: 

1. Dr. Kiss János (FIDESZ-KDNP): 624 szavazat 

2. Dr. Varga László (DK JOBBIK MOMENTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD ): 316 szavazat 

3. Pakusza Zoltán (MI HAZÁNK ): 374 szavazat 

 

Pártlista: 

1. FIDESZ-KDNP: 636 szavazat 

2. DK JOBBIK MOMENTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD: 401 szavazat 

3. MI HAZÁNK: 84 szavazat 

Sajóbábony Város új országgyűlési képviselője Dr. Kiss János (FIDESZ-KDNP). 

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN megye 02.számú egyéni választókerület eredménye: 

A szavazó választópolgárok száma összesen 45 346. 

Egyéni jelöltek: 

1. Dr. Kiss János (FIDESZ-KDNP): 19 928 szavazat 

2. Dr. Varga László (DK JOBBIK MOMENTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD ): 18 898 szavazat 

3. Pakusza Zoltán (MI HAZÁNK ): 3 843  szavazat. 
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LABDARÚGÁS 

2022. 02. 26. 

BTE Felsőzsolca  - Sajóbábonyi VSE    2 - 3  

MEZŐSSY LEVENTE 5’ 

SEBŐK BALÁZS 7’ 

HUSZTI DÁVID 19’ 

2022. 03. 05. 

Sajóbábonyi VSE - Encs VSC      1 - 2 

15’ MEZŐSSY LEVENTE  

2022. 03. 12.  

Bánhorváti - Sajóbábonyi VSE     1 - 0 

2022. 03. 19 

Sajóbábonyi VSE - Bőcs KSC     1 – 2 

21’ NÉMETH BÉLA  

 

2022. 03. 26. 

MVSC-Miskolc - Sajóbábonyi VSE    1 – 4 

MEZŐSSY LEVENTE 25’ 38’ 

SEBŐK BALÁZS 42'  

60' TITKÓ BARNABÁS KRISZTIÁN 

2022. 04. 02. 

Sajóbábonyi VSE - Borsodnádasdi LASE  5 – 1 

MEZŐSSY LEVENTE  35’ 40’ 

BOROS LÁSZLÓ 68’  

TITKÓ BARNABÁS KRISZTIÁN  73’  

VÁRADI JÓZSEF 85’   

2022. 04. 09. 

Sajóbábonyi VSE - Cigánd SE      3 – 2 

TÓTH ISTVÁN  48’  

SEBŐK BALÁZS 73’ 86’  

Megyei Felnőtt Eredmények 

2022. április 10. - 22. forduló 

A 2021/2022-es bajnokság utolsó fordulójában Budapesten a CHINOIN SC vendégeként zárták a sze-

zont a tekéseink. Sajnos nem sikerült a szép búcsú a bajnokságtól, mert 5,5 : 2,5 arányban vereséget 

szenvedtek.  

 

2022. április 02. - 21. forduló 

Nyíregyházán folytatták a Barátság 21 SE csapata vendégeként az utolsó előtti fordulóban a bajnokságot 

a tekések. Minden csapatpontot sikerült begyűjteniük és így 8:0 arányban megnyerték a mérkőzést.  

 

2022. március 27. - 20. forduló 

A szezon utolsó hazai mérkőzését játszották a Tüker TSE csapata ellen. A céluk az volt, hogy szépen 

zárják hazai pályán a 2021/2022-es szezont. Nehéz mérkőzésre számítottak, de a vártnál könnyebb győ-

zelmet arattak, 7,5 : 0,5 arányban nyerték meg a mérkőzést. 

2022. március 20. - 19. forduló 

Sérülések nehezítették a csapat összeállítását, de ennek ellenére sikerrel jártak és újra győzelemnek örül-

hettek a fordulóban, Rákoshegyi VSE csapata ellen 5:3 arányban nyerték meg a mérkőzést. 

2022. március 12. - 18. forduló 

Sajnos sérülések és betegségek miatt nem tudtak teljes csapattal kiállni a Cegléd ellen. A bajnokesélyes 

ellenfél otthonában 8:0 arányú vereséget szenvedtek. 

TEKE 
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2022. március 06. - 17. forduló 

A soron következő hazai mérkőzésen a Széchenyi Eger SC csapata volt az ellenfél, 8:0-ra győzött. 

2022. február 27. - 16. forduló 

A bajnoki címért harcoló Fővárosi Vízművek SK csapatát fogadták hazai környezetben, 7:1 arányú vere-

ség lett a vége a meccs vége. 

2022. február 19. - Területi döntő 

Kazincbarcikán bonyolították le az Észak-Kelet terület 2022-es egyéni felnőtt versenyét Egyesületünktől 

Kavalecz Tibor nagyszerű eredményt ért el, második helyen végzett a 48 versenyzőt felvonultató me-

zőnyben.  

A területi versenyről a Kelet-magyarországi felnőtt egyéni bajnokságra, amelyet szintén Kazincbarcikán 

rendeznek meg 14 versenyző jutott tovább. Egyesületünktől még tovább jutott Komjáti Krisztián a ne-

gyedik helyen és Ács Péter a tizedik helyen. A továbbjutóknak sok sikert kívánunk a következő verse-

nyen. 

2022. február 19. - 12. forduló 

Tekéseink Somosi TK ellen játszották az elmaradt mérkőzést hazai pályán. A mérkőzést sikerült meg-

nyerni 6:2 arányban. 

2022. február 13. - 15. forduló 

A fordulóban az idegenbeli mérkőzést Tiszakécskén játszották, 6:2 arányban vesztettük el a mérkőzést. 

2022. február 06. - 14. forduló 

A bajnoki címre esélyes PRIMA SE csapatát fogadták a fordulóban a tekéseink, 6:2 arányban nyerte a 

mérkőzést az ellenfél. 

2022. január 30. - 13. forduló 

Halasztás miatt a tizenharmadik fordulóval kezdődött el a tavaszi mérkőzések sorozata a tekéseinknek, 

egy mezőtúri kiruccanással, ahol 5:3 arányban megnyerték a mérkőzést. 

CSOMAGAUTOMATA TELEPÍTÉS 

 

Városunk új szolgáltatással bővült. A PACKETA HUNGARY Kft.  

Z-BOX csomagautomatát telepített a Posta melletti terültre, mely elérhető-

vé teszi a 0-24 órás csomagátvételt és csomagfeladást. A működéssel 

kapcsolatosan a www.packeta.hu honlapról lehet tájékozódni. A csomag-

automata telepítése megkönnyíti a jövőben különböző csomagküldők ál-

tal szállított csomagok átvételét.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.packeta.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kUv94jTmKkLnCazNKox0fG8-0S9gmLm7SjxiRk8w65Y1xII_IOSiVT68&h=AT0kMMHSUdNZghYZYTvs4s5McH9wOhIFP8-px6ulmhEy73xolecEMIzD4EOVlbbZJk1EEp6Ywnlfd7j_ujVva0Uqjc30eS3PyrE-UAMqxxC1Pj_VZ8GJsWEi3O
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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 

BEMUTATKOZIK VÁROSUNK FOGORVOSA 

Dr. Lucjuk Krisztián vagyok. Kárpátalján szültettem a Munkácsi járási 

Barakaszó községben. Ott kezdtem az általános iskolát és folytattam 

Munkácson egy középiskolában.  

A középiskola befejezése után, felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti 

egyetem fogorvosi karára.  

5 év tanulmány után, az első diploma megszerzését követően, meg-

kezdtem a kötelező 2 év általános rezidensképzés folyamatát. A gya-

korlat egy részét 2016-ban az Ungvári járási kórházban tettem meg, 

amit követett 2017-ben a Munkácsi járási kórház. 2018-ban sikeresen 

befejeztem a rezidensképzést és megkezdtem önálló munkámat egy 

magánklinikán Munkácson, ahol béreltem a saját helyem. Azt el kell 

mondjam, hogy pályakezdő fogorvosnak otthon, magánklinikán nehéz 

volt a kezdet. De Isten mégsem engedte el a kezemet, mert pár hónapra 

rá viszont lehetőség nyílt egy Magyarországi munkahelyre, ami Mis-

kolcon volt. Így kijöhettem Magyarországra, eleinte segédasszisztens-

ként, a honosítási folyamatokat követően pedig fogorvosi pozícióban 

dolgozhattam. Közben 2018 decemberében megházasodtam és együtt 

élek Miskolcon a feleségemmel, aki Miskolcon dolgozik pedagógus-

ként.  

Jelenleg folytatom a képzésemet a Debreceni Egyetem Fogorvosi karán, ahol a fogszabályozás szakvizs-

gára készülök. Emellett ellátom Sajóbábony város vegyes fogászati körzetét, amit különösen szeretek.  

A rendeléseim során számtalanszor megtapasztalhattam milyen jó emberekkel találkozok a rendelőben 

és hálás vagyok, hogy lehetőségem van azt a tudást amit Istentől kaptam, maximális elhivatottsággal és 

alázattal, segítséggé formálni minden ember javára akivel találkozok.  

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 


