VII. évfolyam 1.szám - 2021. január

60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
Különleges alkalomból köszöntötte dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere Gasparics János bácsit és feleségét Gasparics Jánosné Marika
nénit, akik 60. házassági évfordulójukat, azaz gyémántlakodalmukat ünnepelték családtagjaik körében.
Marika néni 14 éves volt, János bácsi pedig 19 amikor megismerkedtek.
Három hónappal megismerkedésük után a hatóság egyedi engedélyével
össze is házasodtak. Mindig is nagy családra vágytak, Marika néni azért,
mert neki nem volt testvére, a férje pedig azért, mert neki viszont sok
testvére volt. Kilenc gyermekük született, tizenhat unokával és négy dédunokával büszkélkedhetnek.
Szívből kívánunk Nekik további boldog, tartalmas házas éveket és jó
egészséget!

VENDÉGEBÉD RENDELÉS
KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Sajóbábony Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő konyhánkon a gyermekétkeztetésen kívül lehetőség van vendégebéd rendelésére is, melynek ára: 640 Ft/nap/adag.
Az ételek helyben készülnek, melyek elkészítésénél törekednek mind az egészséges táplálkozás ajánlásait, mind a magyar konyha ételkészítési jellemzőit figyelembe venni.
Ebédrendelésre és lemondásra a tárgynapot megelőző munkanap 10.00-ig van lehetőség:



személyesen Sajóbábony, Széchenyi út 1. fsz.,
vagy telefonon a 06-46/549-036-os számon.

Ebéd kiadása: minden munkanap 11.30 – 13.00 óra között történik.
Az ételek elviteléhez ételtartó dobozt nem áll módunkban biztosítani.
Az ebéd díjának rendezése személyesen, a Szociális étkeztetőben a fent említett címen, minden hónap 2.
keddjén és szerdáján 8.00-13.00 között történik. Pótbefizetésre a díjfizetés utáni hét kedden és szerdán,
szintén 8.00-13.00 között van mód.
Az aktuális étlap megtekinthető:www. sajobabony.hu >> Intézmények >> Szociális étkeztető menüpont
alatt.
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KISCHEMICALS KFT. - ÚJ BERUHÁZÁS
2020. november 26-án városunkban járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a
Kischemicals Kft. üzemcsarnokának alapkőletételén. Miniszter Úr a sajóbábonyi beruházásról elmondta,
hogy az indiai érdekeltségű gazdasági társaság 7 ezer tonnával növeli a növényvédőszerek gyártását.
A fejlesztésre 11 milliárd forintot fordít, ehhez a kormány 4,4 milliárd forintot ad.
A beruházással 30 új munkahely létesül, így itt már 200-an dolgozhatnak. A miniszter arról is szólt, hogy
a sajóbábonyi gyárban olyan termékeket gyártanak majd, amelyek ebben az iparágban a világon a legmodernebbnek számítanak, a termékek 98 % exportálják, főleg Európán kívüli piacokra.

IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁS
2020. decemberében elkezdődött a vízvezeték felújítása a Kossuth és Eperjes út kereszteződésétől az Ady
út végéig. Ezzel a beruházással az ott lakók jogos igénye és vágya valósul meg. A vízvezetékek elhasználódása miatt vált szükségessé a rekonstrukciós munkálatok elvégzése és új korszerűbb, a mai technológiai
követelményeknek megfelelő rendszerre cserélése. A kivitelező új nyomvonalon építi ki a vezetéket, folyamatos ivóvíz ellátás biztosításával és a területen épített új járda, vízelvezető árok megóvásával. A kivitelezés során előforduló kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kéri a város vezetése.
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HÍREI
ÚJÖNKORMÁNYZAT
PARKOLÓHELYEK KIALAKÍTÁSA
Évről-évre egyre több gépjárművet használnak a településen, ezért a korábban már megkezdett parkolóhely bővítés az idén is folytatódik. 2020-ban az Erkel Ferenc úti garázssor és a Bocskai út kereszteződésénél újabb parkolóhelyek kerültek kialakításra.
A felső Erzsébet királyné úton kijavításra kerültek a régóta megsüllyedt parkolóhelyek, valamint újak is
kialakításra kerültek..
Folyamatban van a Városháza melletti területen is újabb parkolóhelyek kialakítása. Terveink között szerepel, hogy 2021-ben is folytatjuk a meglévő parkolók felújítását, bővítését, újak létrehozását.

TÁJÉKOZTATÁS A HÁZIORVOSI ÉS FOGÁSZATI RENDELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi rendelés 2021. január 11.
(hétfő) napjától visszaköltözött a Sajóbábony Arany J. út 5. szám alatt lévő rendelőbe.
A háziorvosok rendelése a vírushelyzetre tekintettel kialakult rendelési időben
folytatódik.

A fogászati rendelés előreláthatólag 2021. február 28. napjáig szünetel a Sajóbábony, Arany J. út 5. szám alatt.
Az Adamantin Kft. minden munkanap 8-12 és 13-19 óra között a Miskolc, Mikes
Kelemen utca 5. sz. alatti rendelőben biztosítja az ellátást.
Időpontkérés a 06/46 431-544-es telefonszámon.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Szilva István sk.
polgármester
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EGÉSZSÉGHÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA
Még 2020 végén megkezdődött az Egészségház épületnek fejlesztése a
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00035 azonosító számú, „Sajóbábony Település
Egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” című pályázatnak köszönhetően.
A beruházás szakaszosan valósul meg, első fázisában a háziorvosi rendelők, a családsegítő és a műszaki ellátó szervezet (MESZ) helyiségei újulnak meg, majd a fogorvosi és védőnői rendelők következnek.
A fejlesztés azon szakaszához ért, ahol már háziorvosaink a régi, de korszerű, a település lakossága számára modern, megfelelő infrastruktúrával
rendelkező rendelőiben tudják fogadni pácienseiket.
A második fázisban a védőnői és fogorvosi rendelők felújítása kezdődött
el, a felújítás befejezéséig a családsegítő munkatárs és a védőnő a művelődési házban, a megszokott munkarendben fogadja az ügyfeleket. A MESZ továbbra
is az épület mögött elhelyezett konténer irodaházban található
meg.

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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LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS
Sajóbábony Város Önkormányzata:
800.000 Ft támogatást biztosít lakásvásárláshoz, amely 400.000 Ft vissza
nem térítendő és 400.000 Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsönből áll.

A támogatás igénylésének főbb feltételei:


Az igényelhet támogatást, aki a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 40.
életévét!



A támogatás mértéke nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 50%-át



A támogatás igényelhető: - lakásépítéshez
- tetőtér toldalék építéshez
- lakás vásárláshoz
- telek vásárláshoz



Az igénylő jövedelme megfelel a rendeletben meghatározott jövedelem határnak (a jövedelem
vonatkozásában a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos jövedelméről kell nyilatkozni).

Bővebb információ és további részletek Sajóbábony Város Honlapján : http://dszk.sajobabony.hu/
rendeletek/RENDELETEK/20161214_19_fialtalok_elso_lakashoz_jutasanak_tam_egységes.pdf
Érdeklődni lehet a 06-46/549-030-as telefonon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Nem jogosult támogatásra, aki korábban rendelkezett sajóbábonyi lakás tulajdonjogával!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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. Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá –
1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:
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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RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS
Közel 25 millió forintból újul meg a református ravatalozó a Magyar Falu program keretében. A fejlesztésnek köszönhetően teljes körű külső és belső felújításon esik át az épület. Hőszigetelést kap új nyílászárók kerülnek beépítésre, a tetőszerkezet cseréje is megvalósul, növelik a burkolt térköves részt, mosdóhelyiséget alakítanak ki. A beruházás részeként csapadékvíz gyűjtő tartályokat telepítenek a ravatalozó köré, így azt locsolásra tudják használni a temetőbe látogatók.

ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében
indított „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében Sajóbábonyban is megtörtént közel 2,9 millió Ftból az elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása a Bábony patak
medréből és közvetlen környezetéből. Az érintett
területekről Dankó és Béke út mögötti rész közigazgatási határától, a Kinizsi- Petőfi - Rákóczi utak kereszteződéséig terjedő területről 60 m3 illegális szemetet szállítottak el.

TISZTELT OLVASÓINK!
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár a kialakult további intézkedésig a
személyesen igénybe vehető szolgáltatásait szünetelteti, de az online vagy telefonon
leadott kölcsönzési igényeket teljesítjük.
Az elektronikusan vagy telefonon leadott igénylés visszajelzése után, a megbeszélt
napon lehet átvenni a kért dokumentumokat a könyvtár bejáratánál.
Azon beiratkozott könyvtári olvasók, akik ezen szolgáltatást igénybe kívánják venni
látogassák meg a https://opac.rfmlib.hu/WebPac/CorvinaWeb inter netes oldalt,
ott a “kistérségi lelőhelyek” menüben keressék meg Sajóbábony-t, és a keresés gombra kattintva találják
meg a könyvtár kölcsönözhető könyveinek listáját.
Igényeiket leadhatják a konyvtar@sajobabony.hu e-mail címen, vagy munkanapokon hétfő-csütörtök:
8.00-16.00-ig, pénteken: 8.00-13.00-ig a 06-70/678-22-06-os telefonszámon.
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FOTÓPÁLYÁZAT 2021
„MINDEN KÉ(P)PEN SAJÓBÁBONY”
Sajóbábony Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet, amelyre szeretettel
meghív minden fotózás iránt érdeklődőt!
Fotópályázat célja:
Nagy öröm, hogy városunk Sajóbábony hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során, sokat
szépült és gyarapodott. A pályázat során, olyan Sajóbábonyban készült, vagy sajóbábonyi értékeket rejtő
alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek, hagyományainak, fejlődésének bemutatására
épül pillanatképekben. A pályázat elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, a kép által sugárzott
hangulatok, érzelmek megjelenítése, Sajóbábony épített és természeti értékeinek megörökítése.
A zsűri által kiválasztott képek kiállításra kerülnek, valamint bekerülnek a 2022-es sajóbábonyi
falinaptárba.
Részvételi feltételek:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kizárólag Sajóbábony bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző a városra. A képekről beazonosítható legyen, hogy Sajóbábonyban készült,
vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Sajóbábonyhoz köthető.
A pályázat nyitott, minden sajóbábonyi lakóhelyű amatőr és profi fotós részére. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. Nevezési díj nincs!
Minden Sajóbábony naptárba beválasztott kép készítője
díjazásban részesül.
Pályázni bármely évszakban készült fotóval lehet, de a
képek nem készülhettek régebben, mint 2019.
A fotók készülhetnek fényképezőgéppel vagy okostelefonnal amennyiben megfelelnek az alábbi
technikai feltételeknek: jpg formátum, minimum 3 megapixeles felbontás.
Az alkotásokat e-mailben várjuk a fotopalyazat@sajobabony.hu címre 2020.08.31. éjfélig folyamatosan. A fotók elnevezése során kérjük az alábbi sablont használni: vezetéknév keresztnév_kép
címe.
Egy pályázó több képet is beküldhet.

Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatosan a 06-46/549-378-as telefonszámon.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők publikációkban képeiket térítésmentesen használják.
A benyújtott fényképek nem sérthetnek közerkölcsöt, nem sérthetik meg az emberi méltósághoz való jogot.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek készítésével vagy azok bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges
személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli beleértve a jogsértéssel elkövetett anyagi felelőséget.
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LABDARÚGÁS

2020.11.11. MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC II. - SAJÓBÁBONY VSE
Sebők Balázs 61’
Faggyas Milán 71’

5-2

2020.10.18. SAJÓBÁBONY VSE – BVSC-ZUGLÓ
Borai Szabolcs 14’
Mezőssy Levente 62’

2-4

2020.10.25. SÉNYŐ-CARNIFEX FC- SAJÓBÁBONY VSE
Faggyas Milán 25’ 32’

6-2

2020.11.01. SAJÓBÁBONY VSE – PUTNOK FC
Faggyas Milán 33’ 93’
Mezőssy Levente 47’

3-1

2020.11.08. TÁLLYA KSE- SAJÓBÁBONY VSE
Lakatos Róbert Attila 20’
Turcsik Tamás Zsolt 39’
Sebők Balázs 82’

1-3

2020.11.14. SAJÓBÁBONY VSE – FC HATVAN

0-4

2020.11.22. FÜZESGYARMATI SK- SAJÓBÁBONY VSE

4-0

2020.11.29. GYÖNGYÖSI AK - MÁTRA-BETON- SAJÓBÁBONY VSE
Mezőssy Levente 42’
Faggyas Milán 70’

4-2

2020.10.04. SAJÓBÁBONY VSE – JÁSZBERÉNYI FC

0-3
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NB III 2020–2021, TAVASZI FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI










22. FORDULÓ február 28.
DVTK II–Sajóbábony
23. FORDULÓ március 7.
Sajóbábony–DVSC II.
24. FORDULÓ március 14.
Tiszaújváros–Sajóbábony
25. FORDULÓ március 21.
Eger–Sajóbábony






26. FORDULÓ március 28.
Sajóbábony–Kisvárda II
27. FORDULÓ április 4.
Cegléd–Sajóbábony
28. FORDULÓ április 11.
Sajóbábony–Tiszakécske
29. FORDULÓ április 14.
Balassagyarmat–Sajóbábony
30. FORDULÓ április 18.
Sajóbábony–Tiszafüred






31. FORDULÓ április 25.
Salgótarján–Sajóbábony
32. FORDULÓ április 28.
Sajóbábony–Mezőkövesd II.
33. FORDULÓ május 2.
BVSC–Sajóbábony
34. FORDULÓ május 9.
Sajóbábony–Sényő
35. FORDULÓ május 12.
Putnok–Sajóbábony
36. FORDULÓ május 16.
Sajóbábony–Tállya
37. FORDULÓ május 23.
Hatvan–Sajóbábony
38. FORDULÓ május 30.
Sajóbábony–Füzesgyarmat

2020. október 17. - 6. forduló
A bábonyiak Tüker MSC elleni idegenbeli mérkőzése halasztásra került.
2020. október 24. - 7. forduló
Az Olajos TK elleni hazai mérkőzésen döntetlen eredmény született.
2020. november 14. - 8. forduló
A bábonyi csapat gyenge játékot mutatott a SOMOSI TK otthonában, ahol vereséget szenvedtek a hazaiaktól.
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TATÁR KÖZMONDÁS

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
2021.02.17-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett beadvány gyűjtő urnában.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Kohán Jánosné, Polák Zoltánné, Suller Istvánné. Gratulálunk!
BábonyInfó
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Felelős szerkesztő: dr. Jelcs Zita
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné
Példányszám: 1000 db
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