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RADNAI GÁBOR– NYUGDÍJAS BÚCSÚZÁSA 

 

2022. június 21-én Radnai Gábor nyugdíjas búcsúztatóján, 

dr. Szilva István polgármester és Hubai Krisztián alpolgár-

mester az önkormányzat nevében köszöntötték a Tanár Urat 

és megköszönték sok éves sajóbábonyi diákokért végzett 

munkáját.  

 

 

Radnai Gábor 1978. augusztus 16-án került hivatalos ál-

lományba, mint általános iskolai tanító városunkba. A köte-

lező katonai szolgálatot Békéscsabán teljesítette, majd 1981 feb-

ruárjában szerelt le és jött vissza tanítani az alsó tagozatba. 

1983. február 01. és 1984. július 31. között a Déryné Művelődési 

Házban volt közművelődési előadó, Kasza Sándor igazgató mel-

lett. Elmondása szerint érdekes tapasztalat volt, mert sok minden-

be beleláthatott helyi szinten, ami az iskolában nem volt lehetsé-

ges.  

1984 augusztusától nyugdíjba vonulásáig az iskola alkalmazottja 

volt. Önszorgalomból 1984-ben asztalitenisz segédedzői tanfo-

lyamot végzett, mert szerette volna a sportágat behozni az iskola 

életébe. SVSE asztalitenisz szakosztályát, szerény anyagi keretek 

között, időlegesen sikerült megmenteni az akkori polgármester, 

Nagy Imre és a testület támogatásával. A tagjai elsősorban az is-

kola egykori tanulói közül kerültek ki.  

Az 1990 körül megkezdődő rendszerváltás magával hozta az ad-

dig kötelező orosz nyelv háttérbe szorulását az oktatásban. Mivel 

a Földes Ferenc Gimnázium angol tagozatán végzett, majd a sá-

rospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán angol szakkollégiu-

mot vitt 3 évig, így egyértelmű volt, hogy angol tanári diplomát is 

szerez. 

Második diplomáját a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán szerezte meg, angol tanári 

nyelvszakon 1998. júniusában. Ezután már a nyugdíjazásig angol tanári hivatását gyakorolta az iskola  

4-8. évfolyamán. Pedagógus hivatása során a tanításon túl sok kiránduláson és táborozáson vett részt, 

melyek rengeteg élménnyel gazdagították munkáját. 

A Covid járvány megjelenése végképp felborította a megszokott iskolai életet. Az online oktatás nagyon 

sok számítógép előtt ülést jelentett a gyakorlatban. Ez a szeme rohamos gyengülését okozta, ami miatt 

már nem akart tovább tanítani. Ez volt az oka, hogy az utolsó tanévét már nem dolgozta végig. Szintén a 

Covid vírus tehetett róla, hogy a búcsúztatása az iskolától majdnem 2 évet csúszott. Ám végül rendben 

megtörtént a 37 évi életút lezárása. 
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STOLICA TÚRA 

2022. július 9-10-én újra sajóbábonyiak jártak a 

Stolicán. Testvértelepülésünk Rejdova meghívásának 

eleget téve a Sajóbábonyi Önkormányzat támogatásá-

val, 40 főnek 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 tengerszint feletti magas-

ságban ered a Sajó, a túrázók ezt a helyet is megláto-

gathatták. A legfiatalabb teljesítő a mindössze 5 éves 

Nórika, a legidősebb pedig a 77 éves Misi bácsi volt. 

A szombati hegymászást követően, a kirándulóknak 

vasárnap lehetőségük nyílt megtekinteni a Dobsinai-jégbarlangot és a Dedinky tavat.   

A rejdovaiak nagy szeretettel fogadták a Sajóbábonyt képviselő kis csapatot, akik felejthetetlen élmé-

nyekkel gazdagabban térhettek haza.  

A 17 éves kapcsolat töretlenül szoros és eredményes, több száz ember tett már látogatást egymásnál kü-

lönböző rendezvények keretében.  

Felvidéki barátainkat szeptemberben a városnapi hétvégén várjuk viszontlátogatásra.  

NYÁRI TÁBOR 

A sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtár kisiskolás gyermekek részére napközis tábort 

szervezett 2022. július 11 - 15 között, 18 fő részvételé-

vel. A tábor alatt különféle izgalmas, játékos program, 

kézműves, alkotó tevékenység szórakoztatta a résztve-

vőket. Köszönet a külső segítőknek, - Séra Ferencnek, a 

Sajóbábonyi Rendőrőrsnek, a Sajóbábony Város Pol-

gárőr Egyesületnek és a Sajóbábonyi Kreatív Klub tag-

jainak és Alexandru Kosztandinak - akik közreműködé-

sükkel színesítették a tábor programját és hasznos in-

formációkkal szolgáltak a gyermekeknek. 

 



 

4 

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK 

 

Az elmúlt időszakban is számos pályázatot nyújtottunk 

be, melyeket minden esetben pozitívan bíráltak el.  

A Magyar Falu Programnak és a Belügyminisztérium 

támogatásának köszönhetően az alábbi beruházások 

valósulnak meg 2022-ben:  

1. Gépszín építése (nyitott fedett csarnok) egészségház 

mögötti területen 20 millió Ft ; 

2. Egy fő kulturális munkatárs alkalmazása és 

eszközbeszerzés 5,5 millió forint ; 

3. Deák Ferenc Általános Iskola tornaterem burko-

latának cseréje 12,5 millió forint ; 

4. Katolikus temetőbe vezető út felújítása 20 millió forint 

értékben.  

A fejlesztéseket folytatjuk, további pályázatok előkészítése 

és benyújtása jelenleg is folyamatban van. 

 

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE 

Az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.-vel kötött szerződés alapján modernizálásra került Sajóbábony 

város közvilágítási hálózatának több, mint 1/3-a. 

A beruházás során az elavult, nagy fogyasztású nátrium gőzös lámpatestek helyett, összesen 150 db új, a 

legkorszerűbb LED lámpatesteket szereltek fel a villanyoszlopokra.  

A 21 millió forintból megvalósuló beruházás legkésőbb 6,5 év alatt térül meg, de a növekvő energiaárak 

mellett ez az idő jócskán lerövidülhet.  

Az önkormányzat a fejlesztésnek köszönhetően az áramfogyasztás megtakarítása mellett,  

a fényszennyezést is jelentősen mértékben csökkenti. 
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KATOLIKUS TEMETŐBE VEZETŐ ÚT FELÚJÍTÁSA  

Belügyminisztérium pályázatából kezdődött meg a két szakaszban megvalósuló útfelújítás. Elsőként a 

József Attila út “macskaköves“ része újult meg.  

A kivitelező elbontotta a régi útszakaszt, majd ezt követően új betonalapot 

készített és erre helyezte vissza a kockaköveket (kicserélve a hibás darabo-

kat). A beruházás során forgalmirend változás lépett érvénybe, irányító 

táblákkal jelöltük a temető megközelítésének lehetőségeit. 

Második szakaszban a Muszkás pincesorhoz vezető aszfaltos útszakasz kerül 

lezárásra, majd aszfaltozásra. A felújítás során rendbe teszik a vízelvezető 

árkokat és kitisztítják az átereszeket is, a szükséges helyeken útszegélyeket 

építenek. 

Kérjük, mindenki megértését és türelmét a munkálatok befejezéséig! 

ELKÉSZÜLT A GYÁRTELEP BUSZMEGÁLLÓ  

 

Az ipari parkba vezető úton található buszmegálló rend-

kívül rossz állapotban volt, egy tavaszi vihar a tetejét is 

teljesen megrongálta.  

Ezt követően döntött úgy a képviselő-testület, hogy a 

régi várakozó helyére, saját forrásból - a településen 

jellemző, fából készült - új buszmegállót épített.  

A várakozóhelyet az önkormányzat munkatársai úgy 

készítették el, hogy padot, szeméttárolót és napelemes 

világítást is kialakítottak.  

A beruházásnak köszönhetően, végre az itt élők is kul-

turált körülmények között tudnak várakozni a mene-

trend szerint közlekedő buszokra.  

LEVENDULA NAP 

Hagyományaink szerint újra megrendezésre került a „Szedd Magad” Levendula Nap 

2022. július 02-án. A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár munkatársai 

újdonságokkal várták a szüretelni vágyó érdeklődőket: 

 idén már csak a helyszínen vásárolt aratótáskába lehetett szedni a virágokat; 

 az ügyesebbek saját kezűleg készített levendulakoszorút (is) haza vihettek; 

 feldíszített, egyedi, hintás fotóállvány várta a mosolygós pillanatok 

megörökítését;  

 párakapu alatt hűsölhettek kicsik és nagyok. 

Az új ötletek - hintaállvány, párakapu - elkészítéséért köszönet illeti a helyi MESZ 

vezetőjét, Böszörményi Jánost és munkatársait. 
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POLGÁRŐR VÁROS KITÜNTETÉS  

Sajóbábony Város Polgárőr Egyesületének hosszan tartó, eredményes 

tevékenységének köszönhetően az “Év Polgárőr Városa” elismerést vehet-

ték át - dr. Szilva István polgármester, Hubai Krisztián alpolgármester és 

Márton Ferenc a Polgárőr Egyesület vezetője - Dunapataj-Bakodpusztán.  

Az ország több mint 2 ezer egyesületében közel 65 ezer polgárőr 

tevékenykedik. Óriási megtiszteltetés és büszkeség, hogy a városunkat is 

díjazták.  

Az elmúlt 30 év polgárőr tevékenységének megkoronázása is egyben ez az elismerés.  

Gratulálunk Márton Ferencnek, az egyesület vezetőjének és minden jelenlegi és volt polgárőr tagnak a 

kitüntető címhez. 

AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE DÍJ  

Július 1. a Köztisztviselők Napja, melynek alkalmából Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díját kapta 

városunk jegyzője,  Király Gáborné. 

Jegyző asszony 1994 óta a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal dolgozója, 

különböző munkakörökben állt az emberek szolgálatában, 2015 óta a város 

jegyzői feladatait látja el.  

Hosszantartó, lelkiismeretes, precíz munkájának köszönhetően érdemelte ki 

az elismerést.  

Megtisztelő, hogy a megyében működő 358 település önkormányzata közül, az elnök asszony által 

adományozott 9 díjból, az egyiket sajóbábonyi köztisztviselő kapta. 

Szívből gratulálunk a díjhoz, további munkájához jó egészséget, erőt, türelmet és kitartást kívánunk! 

SEMMELWEIS NAPI ÜNNEPSÉG 

Dr. Szilva István polgármester és Király Gáborné jegyző az 

önkormányzat és a lakosság nevében közösen köszöntötte a városunk-

ban tevékenykedő egészségügyi szakembereket. A jeles nap alkalmából 

egy kis vendéglátással és apró ajándékkal köszönték meg az értünk 

végzett áldozatos munkát.  

További jó egészséget, kitartást és türelmet kívánunk hivatásukhoz! 

PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEK 

Miniszteri Elismerő Okleveleket és Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket ve-

hettek át az arra érdemes tanárok a Diósgyőri Gimnáziumban a Miskolci 

Tankerületi Központ által tartott ünnepségen.  

A sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusai közül Rusz László 

a Miniszter Elismerő Oklevelét kapta, Baloghné Szép Ágnes és Radnai Gá-

bor Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át.  
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DIÁKMUNKA 2022 

Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a "Nyári diákmunka" 

elnevezésű munkaerő-piaci programra, így 9 tanuló töltheti a nyári diák-

munkát az önkormányzat valamelyik intézményénél. A program során 

2022. július 4. - augusztus 19. között a diákok 2-3 hetes turnusokban 

váltják egymást. A pályázatnak köszönhetően a résztvevők betekintést 

nyerhetnek az önkormányzat intézményeinek működésébe és nem mel-

lékesen nyári zsebpénzt is kereshetnek. 

TANSZERTÁMOGATÁS 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sajóbábonyi állandó  

lakosú és életvitelszerűen Sajóbábonyban élő   

 általános iskolai tanulók számára 8.000,- Ft/fő összegű, 

 középiskolai tanulók számára 10.000.- Ft/fő összegű, 

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

összegű támogatást biztosít. 

A támogatási kérelmet 2022. szeptember 30. napjáig kell benyújtani, mely határidő jogvesztő. 

A jogosultság megállapításához az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási/hallgatói jogviszony 
és jövedelemigazolás 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 9. napjáig kerül sor.  

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉS - RICZU ISTVÁNNÉ, ELZA NÉNI 90 ÉVES  

A város életéhez hozzátartozik a szépkorúakról való megem-

lékezés is. A 90 év szinte három emberöltő, mely nem minden-

kinek adatik meg.  

Az önkormányzat nevében a Városháza dísztermében dr. Szil-

va István polgármester köszöntötte ajándékkal településünk 

újabb szépkorú lakosát. Elza néni régóta egyedül él, viszont 5 

gyermeke, 11 unokája és 5 dédunokája tölti ki mindennapjait.  

Szívből kívánjuk, hogy jó egészségben, boldogságban élvezze 

Elza néni a további éveket! 

                                    

 ISTEN ÉLTESSE, BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 
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TÁJÉKOZTATÓ NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 

 
Tisztelt Sajóbábonyi Lakosok! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2022-ben immár 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén 
teljeskörű népszámlálást. 
A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges 
adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely teljes körű képet nyújt a 
népesség és a lakásállomány jellemzőiről. 
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi 
népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény 
szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a 
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. 
 
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, 
valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú 
kérdőívek nélkül 2022. október 1. és november 28. között az alábbiak szerint: 

1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kér-
dőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja) 

2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés 
(azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív) 

időszak: 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás, az összeírásból kimaradóknak a 
Polgármesteri Hivatalt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 

 
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az 
online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi 
címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetet-
len, hogy a levelet a megfelelő címekre érkezzenek.  
A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a lakosságot, hogy a házszámokat, illet-
ve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postalá-
dákon. 
 
 
                              Király Gáborné 
                                jegyző 

FOGÁSZATI RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Bencze Szabolcs (fogorvos) – Hétfő, Kedd, Szerda napokon 

Dr. Geletei László (fogorvos) – Péntek 

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 
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FELHÍVÁS 

 
Tisztelt Ingatlantulajdonos!  
Tisztelt Ingatlanhasználó! 

 

 

Sajóbábony városüzemeltetési feladatainak megvalósításához, a tele-

pülés szebbé, biztonságosabbá tételéhez a lakosság szoros együttmű-

ködése is szükséges. Hogy ezek meg is valósulhassanak Sajóbábony 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ren-

delet) értelmében az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 
 

 

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tu-

lajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekinteté-

ben pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlőnek 

(a    továbbiakban együtt: használó) kell gondoskodni az ingatlan tisztántartásáról. 

A tisztántartási kötelezettség kiterjed az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles terü-

letsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék 

rendszeres kaszálásáról, vágásáról. 

Gondoskodni kell az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról, az ingatlanokról, az ingatlan előtti járda-

szakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az út-

testig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres ka-

szálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő  növények lehullott lombjának, és egyéb növényi 

részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett jár-

daszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen. 

A tisztántartási kötelezettség kiterjed az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, 

szolgáltató egység tulajdonosára is, aki köteles a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egysé-

gek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót elhelyezni, és azoknak a szemétszállításra rendszeresített 

edénybe való   ürítéséről gondoskodni, az üzlet előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles terület-

sáv tisztántartásáról gondoskodni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy az ingatlanuk előtti zöldterületek, járdák, 

árkok, átereszek rendezett, esztétikus állapotban tartásáról gondoskodni szíveskedjenek. 

 

                                    

 

 

                             Király Gáborné 

                               jegyző 
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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 


