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HÚSVÉTI DEKORÁCIÓ
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.
Egyházi és családi ünnep, melyhez számos népszokás és
hagyomány kötődik. A rendkívüli vészhelyzet ellenére
is fontosnak tartják Sajóbábonyban a hagyományok ápolását, így a Műszaki Ellátó Szervezet és a Déryné Szabadidőközpont dolgozói által kihelyezésre kerültek a
húsvéti dekorációk és a tojásfákat is feldíszítették.

ISMERETLEN KATONA SÍRJA
Gyermekkorunk egyik misztikuma a „SAJÓBÁBONYI HEGYEN” található Ismeretlen Katona sírja.
Nem hiszem, hogy lenne olyan szülötte városunknak, aki az 1980-as években volt kisiskolás és nem vitte volna alsós tanító- nénije, vagy bácsija egy kerékpáros, sétálós osztálykirándulásra az „ISMERETLEN
KATONA” sírjához.
Kisiskolásként érdekes kérdéseket fogalmazott ez meg bennünk: Vajon ki is lehetett Ő? Hogyan került
ide?
Sajnos a kérdéseinkre választ nem igazán kaptunk és
el is felejtettük, hogy ott van az a bizonyos sír.
A napokban hallottam újra az „ISMERETLEN KATONÁRÓL”, ugyanis az idei évben tervezett
TeSZedd! akció keretein belül került volna kitakarításra a sír és környéke, de az említett tavaszi akció
elmarad a járvány miatt. Így Sajóbábony Város Önkormányzata vállalta a terület rendbetételét, mely
már meg is történt, rengeteg kommunális hulladékot
és a sűrű aljnövényzetet kellett összeszedni,
elszállítani és új fejfa is készült.
Aki a Sajószentpéter közigazgatási határában elhe- Előtte
Utána
lyezkedő sír felé jár megtekintheti és akár még virágot is tehet rá.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
KONYHA FELÚJÍTÁSA

A rendkívüli helyzet ellenére sem áll meg a munka városunkban. Az Esély Otthon beruházást követően, átépítésre
került a szociális konyha egy része. Kialakításra került új
raktár, öltöző és mosdó helység. Megvalósult a folyosó és a
gazdasági bejárat felújítása, valamint az érintett terület villamoshálózata is teljesen megújult.
Mindez az önkormányzat saját dolgozóinak kivitelezésében, a
közművek cseréjétől, a hideg-meleg burkoláson át, a festési munkálatokig.

ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK GYŰJTÉSE
Városunkban először meghirdetett és kivitelezett kezdeményezés volt az elektronikai eszközök gyűjtése április elején. Minden sajóbábonyi lakosnak lehetősége nyílt arra, hogy a már
használaton kívüli elektronikai eszközeitől „megszabaduljon”.
A rendkívüli helyzet ellenére nagyon nagy érdeklődés kísérte
az akciót, közel 3,5 tonna hulladék gyűlt össze. A későbbiekben az Önkormányzat folytatni kívánja ezt a kezdeményezést.

SZÁJMASZKOK KIOSZTÁSA
Minden sajóbábonyi háztartásba 2 db mosható, fertőtleníthető,
minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szájmaszkot juttatott el
Sajóbábony Város Önkormányzata. Így összesen 2.000 db
maszk segíti az egyéni, otthoni védekezést a koronavírus ellen.
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JÁRDA ÉPÍTÉS
Elkészült az „Erkel úti dohánybolt”-tól az Erzsébet királyné út felső szakaszához vezető gyalogjárda felújítása. A Magyar Falu Program keretében valósult meg a fejlesztés, amelynek keretén belül anyagtámogatásra közel 2,2 M Ft. támogatást nyert el önkormányzatunk.

Előtte

Utána

Előtte

ÓVODAI JÁTSZÓESZKÖZÖK
Egy újabb Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően
lehetőséget nyert településünk önkormányzata, hogy az óvoda
udvari játszó eszközöket teljes körűen modernizálja. 9 db játszóeszköz érkezett, melyeknek a telepítése a következő hetekben megvalósul.
Bízunk benne, hogy ezzel az örömhírrel is tudunk kedveskedni
az óvodásoknak, akik az óvoda újranyitását követően birtokba
vehetik az új játszótéri eszközöket.

SELYEMAKÁC TELEPÍTÉS
Sajóbábony Város Önkormányzata folyamatosan fejleszti a település
zöld felületeit és közterületeit. Az elmúlt évek során több száz városi
közeget jól tűrő fákat, díszcserjéket, virágokat telepítettünk. Az idei
esztendőben a Borostyán Mihály Sportközpont melletti rézsű
(Széchenyi út sportközpont felöli oldala) növényvilág repertoárja egy
különleges típussal bővül, a selyemakáccal.
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Utána

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN
A 2020. március 11-töl érvényben lévő rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel Sajóbábony város polgármestere dr. Szilva István döntése alapján:
ÓVODA:
Sajóbábony közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben 2020.
március 17. napjától visszavonásig rendkívüli szünet elrendelésére került sor.

ÉTKEZTETÉS:
Az önkormányzat konyháján a működés zavartalan, így az iskola és óvoda bezárása ellenére is biztosítják a gyermekek ebédjét, mely 12.00 és 13.00 között vehető át.
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
A személyes ügyfélfogadás a hivatalban szünetel! Az ügyfelek bejelentéseiket, kérelmeiket elektronikusan, levélben, telefonon, valamint a hivatal bejáratánál elhelyezett urna segítségével nyújthatják be a hivatalhoz.
A hivatal elérhetőségei:
cím: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. tel: 06-46/549-030, e-mail: hivatal@sajobabony.hu
Az anyakönyvezető haláleset anyakönyvezése esetén folyamatosan elérhető a 06-46/549-030 - 4-es
mellékén és személyesen.

DÉRYNÉ SZABADIDŐKÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR:
2020. március 16-tól a művelődési házban minden szervezett program és foglalkozás szünetel.
Az elmaradt és május végéig biztosan elmaradó rendezvények a következők:

Március 15. megemlékezés és fáklyás felvonulás;

Foci kupa;

Könyvtár mozi;

Állásbörze;

Vállalkozói fórum;

Borverseny;

Családi, baráti majális;

Kihívás napja;

Színházi előadás;

Gyermeknap.
Az év későbbi szakaszában a fent említett rendezvények közül némelyek lehetőség szerint megvalósításra kerülnek.
Az intézmény elektronikus elérhetősége: muvhaz@sajobabony.hu tel:06-46/549-378
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HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉN

A hatóság házi karanténra kötelezett személy 2 hétig az otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat.
A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági
feliratot („piros lapot”) kiragasztani, amely arra
figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van.
Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.
A hatósági házi karanténra kijelölt személy postást,
áruszállítót, ételszállítót fogadhat, az ajtóban
átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak, így átveheti az ajtóban
egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki.
Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget.

VÉDŐFELSZERELÉS
Az Önkormányzat fontos feladatának érzi, hogy ebben a rendkívüli veszélyhelyzetben is
gondoskodjon a dolgozóinak épségéről, lehetőségek szerinti egészségének megőrzéséről.
Így minden dolgozóját megfelelő védőfelszerelésekkel látott el.
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TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN
KÖZTERÜLET FERTŐTLENÍTÉSE
A Műszaki Ellátó Szervezet dolgozói folyamatosan fertőtlenítik a
buszmegállókat, forgalmas közterületi helyeket (pl. boltok előtti terület).
A munkálatok elvégzésére a kora reggeli vagy esti órák alkalmasak,
ezért kérjük mindenki megértését és türelmét.

SEGÍTÜNK AZ IDŐSEKNEK
Azon 70. életévüket betöltött, egyedülálló személyeknek, akiknek közeli hozzátartozója nem tud segíteni
ebben a rendkívüli helyzetben, az Önkormányzat segít az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, postai küldemények feladásában hetente, két alkalommal.
Külön köszönet illeti a helyi polgárőrséget, akinek a hathatós
támogatásával ez a szolgáltatás zavartalanul működik a településen.
Előzetesen felmérte az Önkormányzat azon személyek körét akik
a fenti feltételeknek megfelelnek.
Ha valakihez azonban mégse jutott el ez a segítségnyújtási lehetőség akkor a Polgármesteri Hivatal telefonos (06-46-549-030)
elérhetőségén kérheti ezt az ellátást.
Az időseknek vigyázniuk kell, mert csalók vadásznak rájuk a járvány miatt!
Minden ellátásban résztvevő névre szóló és Sajóbábony Város
Önkormányzat lógójával ellátott, pecsételt igazolványt visel. Kérem az érintett személyeket, a visszaélések elkerülése miatt feltétlenül győződjenek meg arról, hogy az Önkormányzat nevében
eljáró személy kereste-e fel Önöket!
Kérem a hozzátartozókat is, hogy erre az érintettek figyelmét hívják fel!

VÉRADÁS
Április 8-án a Vöröskereszt és Sajóbábony Város Önkormányzata szervezésében sikeres véradás volt a Déryné
Szabadidőközpontban, amelyen 25 fő jelent meg. A koronavírus járvány idején is folyamatosan biztosítani kell a
szükséges vérkészítményeket beteg embertársaink számára, ebben igyekezetek támogatást nyújtani a bábonyi szervezők.
Köszönet a Véradóknak!
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ORVOSI RENDELŐ
2020. március 23-tól határozatlan ideig mindkét körzetben munkanapokon 8.00 12.00-ig van rendelés:



Páros héten: Dr. Tóth Olga,
Páratlan héten: Dr. Kerekes Ferenc rendel.

Az orvosi rendelő dolgozói kérik a lakosságot, hogy a háziorvosi rendelőt csak indokolt esetben
(életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) keressék fel a cseppfertőzés miatt,
kesztyűt és maszkot használva.
Saját érdekükben panasz és recept igény esetén is mindig használják a telefonos konzultáció és előjegyzés lehetőségét!
Akinél felmerülhet a KORONAVÍRUS fertőzés lehetősége, tünetek jelentkezése esetén telefonon jelezzen
háziorvosának!
Az orvosi rendelők telefonszámai:
Dr. Kerekes Ferenc 06-46/549-181
Dr. Tóth Olga 06-46/549-182
Koronavírus információs vonalak:

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A járványügyi vészhelyzetre tekintettel a védőnői szolgálat az alábbi változásokat vezette be:
A CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK TANÁCSADÁS RENDJE:
Előzetes, telefonos időpont egyeztetés alapján. A védőoltások beadása is zavartalanul folyik, ha a gyermek egészséges és nem találkozott 14 napon belül külföldről hazaérkezett hozzátartozóval. A váróban
egyszerre csak egy gyermek és egy szülő tartózkodhat. A többiek a tanácsadó előtt várakozzanak. A szájmaszk viselése kötelező!
VÁRANDÓS VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS:
A szokott formában történik, de a védőnő kéri a kismamákat, hogy kísérő nélkül érkezzenek az előre
egyeztetett időpontban! A szájmaszk viselése kötelező!
Védőnő telefonszáma:
Gazdigné Szabó Beáta 06-20/955-71-40
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FOGORVOS
Fogászati Ügyelet Sajóbábonyban: (2020.04.03-tól visszavonásig)
KEDD: 8.00 - 9.30
Telefon: 06-46/549-184 (Ar any J . út 5.sz.)
Fogászati Ügyelet Miskolc, (Mikes K. u. 5.)
HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 9.00 - 15.00

Telefon: 06-46/431-544 ; 06-46/560-202; 06-20/967-2301
Csak sürgősségi ellátás!

HÁZHOZ MEGY A KÖNYVTÁR
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár a karantén idejére új
szolgáltatás indít "Házhoz megy a könyvtár" néven.
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"
menűben 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 08.00-16.00-ig a 06-46/549-378 telefonszámon.
Amennyiben a fenti internetes tartalmat bármilyen okból nem tudják
elérni, úgy a fentebb megjelölt elérhetőségi módokon kérje munkatársunk segítségét.
A kiválasztott könyveket kedden és pénteken egy megbeszélt
időpontba házhoz szállítjuk.
A kialakult helyzetre való tekintettel, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya által kiadott javaslat alapján, otthonukban gyógyuló, valamint hatósági házi karanténban lévő személyek részére a szolgáltatás nem biztosítható!

LABDARÚGÁS
MEGYEI FELNŐTT EREDMÉNYEK
19. forduló - 2020. március 7.
3-1

SAJÓBÁBONY VSE - BTE FELSŐZSOLCA
TITKÓ BARNABÁS KRISZTIÁN 46’ 48’
MADARÁSZ JÁNOS 79’
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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 önkormányzatunk kézbesít
ki részükre. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2020. május 18-ig a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett beadvány gyűjtő urnában.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Juhász Nikoletta, Sztupák Péterné, Tóth Józsefné.
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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