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Ajándék
Színes ceruzával
rajzoltam egy képet
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.
Lerajzoltam én egy
Aranyos madarat,
Aranyos madárra
Aranyos tollakat.
Elkészült a madár,
nem mozdul a szárnya…
Pedig hogyha tudna,
A válladra szállna.

Eldalolnám csöndben
Tenéked egy dalban,
amit anyák napján
Mondani akartam.

Donászy Magda
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Új vezető a Déryné Szabadidőközpont és
Városi Könyvtár élén
A Képviselő–testület és a törvény által előírt szakértői bizottság döntése alapján, 2015. április 1-től a Déryné Szabadidőközpontnak új vezetője Orbán Zsolt, aki az önkormányzat által kiírt pályázati elvárásoknak
megfelelt.
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2015. március 21-én rendezték meg a XVIII. Sajóbábonyi Regionális Borversenyt a település ipari
parkjának nagyszerűen felújított kultúrtermében.
Amíg a borokat a 6 zsűri csoport bírálta, addig a nevezők Borbély Béla növényvédelmi szakember előadását hallgathatták meg, majd meglátogatták a Bebék-pincesort, ahol néhány pincegazda várta egy kis
vendéglátással a vendégeket.

A finom ebéd után az Emődi Pincegazdák Egyesületének együttese szórakoztatta a résztvevőket, majd a
verseny zárásaként kihirdették az eredményeket. Ennek alapján 13 db nagyarany, 47 db arany, 38 db
ezüst, 25 db bronz, 21 oklevél minősítést értek el a nevezők, azaz összesen 144 bormintát adtak le.
Szakmai értékelésként Dusza Bertalan, a zsűri elnöke elmondta, hogy nagyon sok jó minőségű borral
találkoztak és fejlődés tapasztalható minden évben.
Zárásként dr. Szilva István polgármester megköszönte mindenki részvételét és figyelemre méltónak ítélte, hogy a helyieken kívül az északi régió számos településéről megtisztelték a versenyt: Eger, Gyöngyös
környéke, Mád-Tarcal térség, a közvetlen borsodi környezet.

Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Mi is az a jobb agyféltekés rajztanfolyam?
Röviden megfogalmazva, a jobb agyféltekés rajzolás egy olyan
önfejlesztő módszer, amivel bárki, teljesen átlagos képességekkel, pár nap alatt megtanul rajzolni. A jobb agyféltekés rajzolás
és a kreativitásfejlesztés zseniális kapcsolata. Nincs még egy
módszer, ami ilyen gyorsan és hatékonyan fejlesztené a kreativitást.
Nagyon kellemes napokat töltöttek együtt a jelentkezők a Déryné
Szabadidőközpontban, 2015. február utolsó és március első hétvégéjén megrendezett Jobb agyféltekés
rajztanfolyamon. Érdekes volt látni, hogy a kezdeti bizonytalan lépésektől milyen határozott rajzokig
jutottak. A tanfolyam megfelelő számú érdeklődő esetén újra megrendezhető. Későbbiekben a résztvevők munkáiból kiállítás szervezését tervezi a Szabadidőközpont.
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A Déryné Szabadidőközpontban április 3-án közel
40 gyerek tölthetett el pár önfeledt és kreatív órát, a
Húsvéti játszóházban . Minden korcsoport megtalálta az érdeklődésének megfelelő húsvéti díszt, amit
el is készíthetett. Ilyenek voltak például: nyuszi,
csibe, bárány, és tojást is díszíthettek a
gyerekek többféle technikai megoldással.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Városi könyvtárba
új könyvek érkeztek. Az érdeklődők válogathatnak
történelmi, romantikus regények, fantasyk, vörös- ,
arany pöttyös, és érdekes gyermek könyvek között.
Várjuk kedves meglévő és leendő olvasóinkat.
Könyvajánló:
A Trónok harca lebilincselő
fantasy, amely klasszikus lovagkirályságot tár az olvasó elé.
Westeros fölött valaha a sárkánykirályok uralkodtak, ám a
Targaryen-dinasztiát 15 évvel
ezelőtt elűzték, és most Robert Baratheon uralkodik hű barátai, Jon Arryn, majd Eddard Stark segítségével. A konfliktus középpontjában Deres urai, a
Starkok állnak. Olyanok, mint a föld, ahol születtek: makacs, kemény jellemű család. Szemünk előtt
hősök, gazemberek és egy gonosz hatalom története elevenedik meg. Ám hamar rá kell ébrednünk,
hogy ebben a világban mégsem egyszerűen jók és
gonoszok kerülnek szembe egymással, hanem mesterien ábrázolt jellemek bontakoznak ki előttünk
különböző vágyakkal, célokkal, félelmekkel és sebekkel.
Forrás: http://moly.hu/konyvek/george-r-r-martin-tronok-harca

2015. április 14-én Dr. Solymosi Tibor
klinikai onkológus főorvos és Virágh Judit, a Rákellenes Liga megyei szervezetének elnöke volt az Életmód Klub vendége.
A daganatos betegségek típusairól, korai
felismerésükről, a szűrésekről volt szó
egy előadás keretében, majd az emlő önvizsgálatának otthoni gyakorlatához kaptak segítséget, oktatást a résztvevők.
Kónyáné dr. Bodnár Eszter
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Az április 13-án a Kertbarátok soros ülésen Gyulai Iván ökológus „Az ember
és a környezetkímélő kertművelés” előadásában sok érdekes lehetőségre
hívta fel a figyelmet.
Dr. Szilva István polgármester többek között szólt a külterületi útjavítások
részleteiről, időszerű feladatokról.
Végül Molnár Zoltán elnök tájékoztatót tartott , különböző szakmai
tanácskozásokról.
Molnár Zoltán mb. elnök

Célja
A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.
Jellege, a támogatás mértéke
A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás), melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának lehívására
külön kifizetési kérelem benyújtását követően-, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor. A fiatal gazdálkodók induló támogatása 40 év alatti kezdő gazdálkodók számára biztosít jövedelempótló támogatást a pályázat 5 éve alatt, ez idő alatt kell életképes mezőgazdasági üzemet kialakítaniuk. Üzemmérettől függően különböző összegekre lehet pályázni. A pályázati
anyagban, 5 éves időszakra szóló üzleti és pénzügyi tervet kell benyújtani, amiben a pályázó leírja elképzeléseit, terveit. A fiatal gazda támogatás szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás. További
információ a http://fiatal-gazda.hu/fgit/ linken ér hető el.

Mezőgazdasági Termelők!
Megkezdődött a terület alapú és az állat támogatások igénylése. A kérelmeket 2015. május 15-ig lehet
szankciómentesen benyújtani.
A kérelemkészítés és benyújtás helyszíne :
Miskolc Csabai Kapu 62. ( Agrárkamara)
Falugazdász: Dr. Lőrik Ernő Róbert, Telefonszám: 70/436-2024
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Címer Kiállítás nyílt a WestEnd City Centerben Budapesten !
A Kiállítás során egy közel 1,5 km hosszú, 120 cm magas falszakaszon Magyarország településeinek címereit mutatják be. A kiállított címerek üzeneteket hordoznak, szinte mozaikszerűen megismerhető belőlük Magyarország történelme. A rendezvény egyedülálló bemutatkozási lehetőséget teremt a hazai falvaknak, városoknak, községeknek és kerületeknek. Ezzel a lehetőséggel városunk is élt, így Sajóbábony címerét is megismerheti a nagyközönség.

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE SAJÓBÁBONYBAN
Arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor
vagy adott társadalom, hogy hogyan bánik időseivel.
Sajóbábony Önkormányzata nevében 2015. április 17-én otthonában köszöntötte Tóth Barnabásnét (sz.: Mátyás Piroska) 90. születésnapja alkalmából dr. Szilva István polgármester és Jelcs Sándor önkormányzati képviselő. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját egy csokor virág és
az önkormányzat szerény ajándékának kíséretében adta át a város polgármestere az ünnepeltnek.

Önkormányzati autó vásárlása
A korábbi közel 15 éves VW Transporter gépjárműnek a cseréje történt meg a közelmúltban. A település vezetése számára nyilvánvalóvá vált, hogy
a korábbi gépjárműnek a további használata ésszerűtlen, nem költségtakarékos.
A gépjármű időszakos műszaki vizsgája esedékessé
vált, azonban már olyan idős és rossz állapotban
volt az autó, amely miatt annak javítási költsége a
többszörösébe került volna a gépjármű piaci értékéhez képest.
Indokolt volt a csere amiatt is, hogy a korábbi gépjármű nem volt alkalmas személyszállításra.
Az új gépjármű vásárlásánál fontos szempont volt az ár mellett, annak felszereltsége, fenntartásiüzemeltetési költsége, valamint az, hogy ne feltétlenül több, különböző márkájú gépjárművel, hanem
egy egységes jármű flottával rendelkezzen a település.
Az új autó 9 fő személy szállítása mellett, áruszállításra is alkalmas, mivel a hátsó üléssorok kivehetőek. A vásárlása melletti fontos érv volt az is, hogy így már közel 20 fő szállítását tudja megoldani az
Önkormányzat, amely a későbbiekben szintén jelentős megtakarítást eredményez, mivel például csökken a busz bérlések száma.
A beruházás azonban nem csak az Önkormányzat számára, hanem a civil szervezetek, egyesületek és
az egyházak számára is nagy segítséget jelent, mivel tevékenységüket is jobban tudjuk segíteni (pl.
helyszínekre való eljutás).

7

SZIN épülete
Még a tavalyi év során döntött a testület, hogy
nyitott SZIN tárolót épít a MESZ lakatosműhely
mögötti területen. A beruházás még február hónapban elkészült, azonban az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt az Önkormányzat csak
most tudta használatba venni a tárolót.
A beruházásnak köszönhetően az Önkormányzat
fedett helyen tudja tárolni a tulajdonában lévő
gépjárműveket és azokhoz tartozó eszközöket.

FASOR telepítése
A sajóbábonyi lakosok régi vágyának tett eleget azzal az Önkormányzat,
hogy közel 300 db fa került elültetésre a 26-os főút és Sajóbábony közötti
járda melletti részen. Olyan díszfák elültetésre került sor, amelyek bár nem
nőnek olyan nagyra, mint a korábban ott lévő fák, viszont pár éven belül
gyönyörű megjelenést fognak nyújtani a településünkre érkezőknek, az
arra sétálóknak, de még a 26-os főúton közlekedők számára is.
Az ültetés során több külső tényezőt is figyelembe kellett venni. A járda
mindkét oldalán közművek húzódnak, illetve a talaj adottságai (részben a
régi út, köves talaj) is nehezítették a kivitelezést, ezért úgy kellett kijelölni
az ültetési nyomvonalat, hogy a közműszolgáltatók vezetékeit ne sértsük.
Az Önkormányzat a fák telepítése mellett még ebben az évben több padot
és szeméttároló edényt kíván kihelyezni ezen útszakaszra.
A kivitelező az elültetett fákra garanciát vállalt, de a város Önkormányzata kér mindenkit, hogy óvjuk, vigyázzunk a növényekre, mert
csak egy egységes fasor fog szép látványt nyújtani!
Az Önkormányzat ebben az évben további fásítást, virágosítást tervez, amely reméljük szintén elnyeri
majd a lakosság tetszését.

Külterületi FÖLDUTAK rendbetétele
A Kertbarátkör tagjainak és földtulajdonosok véleményének kikérésre
mellett felmérésre kerültek, azok a kritikus külterületi földutak, amelyek
javításra szorulnak.
Az Önkormányzatnak az Eurofoam Kft.-vel kötött megállapodásának köszönhetően lehetősége nyílt bevizsgált, hatóságilag ellenőrzött törmelék
felhasználásra ezen útszakaszok rendbetételéhez. A törmelék az Eurofoam
Kft. területén található, használaton kívüli épület bontásából származik.
Az 1 hétig tartó munka eredményeként több, mint 500 m3 törmelék került
bedolgozásra a földutakra, továbbá a kritikus helyeken a csapadék vízelvezető árkok is kitisztításra kerültek.
A megállapodás létrejöttéért, illetve az egész munkafolyamat megszervezéséért külön köszönet illeti a Kertbarátkör tagjait!
Az Önkormányzat továbbra is elkötelezett afelől, hogy ne csak a település
közútjai, hanem a külterületi utak is megfelelő állapotúak legyenek, ezért a
település vezetése a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében,
hogy a külterületi földutak is megfelelő állapotban legyenek, segítve ezzel
is a szorgos gazdálkodókat.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
ÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS
A képviselő testület döntése alapján 2015. február 1-től, a sajóbábonyi általános iskolába és óvodába
járó gyermekek részére az étkezés térítésmentes.
Sajóbábony Képviselő-testülete 250.000Ft támogatást nyújtott a Kárpátalja Ferences Misszió alapítványának, a kárpátaljai magyarok megsegítésére, a kialakult nehéz helyzetre tekintettel.

Sport beruházás
A Sport épülete talán az egyik legrosszabb állapotban lévő Önkormányzati épület.
A Sajóbábonyi Vegyész Sport Egyesület TAO-s pályázaton 7.683.787 forintot nyert a Sport épületének
belső felújítására. Mivel ez az összeg csak a belső felújításra fordítható, arra is csak részben elegendő,
ezért a Képviselő-testület úgy döntött, annak érdekében, hogy az épület teljes felújítására sor kerüljön,
további, közel 8 millió forintot fordít.
A felújítást követően nemcsak belülről, hanem kívülről is megújul az épület, többek között az alábbi
munkák kerülnek elvégzésre: vezetékcsere, új fűtésrendszer, új nyílászárók, a süllyedés megakadályozása
érdekében megerősítik az alapot, új csatorna, vizesblokkok teljes felújítása, külső homlokzati szigetelés,
öltözők teljes felújítása stb.
A munkálatok az épület folyamatos nyitva tartása mellett folyamatosan zajlanak. A munkálatok
várhatóan 2015. júliusára elkészülnek.
A beruházásnak köszönhetően a sportot szerető embereknek járó, modern, fiatalos, komfortos, igényes, a
21. századi követelményeknek megfelelő épület kerül átadásra.
A munkálatokkal járó kellemetlen zajhatások miatt, mindenki szíves türelmét kérjük.

Rendeletmódosítás
A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya az önkormányzati rendeletek betartása és betartatása. A közösségi együttélés szabályait a Képviselő-testület 2013. évben megalkotta, most ennek a köreit kibővíti. A módosításban a szabályokat megsértő magatartásokat
szélesítette ki a testület.
Ezzel lehetőség nyílik szélesebb körben történő, sértő magatartások szankcionálására. A közterületfelügyelők közigazgatási bírság kereteiben szigorúan eljárhatnak a szabályok megsértőivel szemben.

Tisztelt Adózó!
A NAV B.-A.-Z. Megyei Adóigazgatósága 2015. május 12-én, 9:00 és 10:30 óra között a Sajóbábonyi
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, kihelyezett ügyfélszolgálatot tart az alábbi témákban:
-1453-as vagy a 1453ADÓNYILATKOZAT elnevezésű bevallások kitöltésében történő közreműködés,
és a bevallások helyszíni átvétele;
- személyi jövedelemadó bevallásokkal kapcsolatos tájékoztatás

Megújult városunk honlapja
A képviselő-testület döntése alapján
tartalmaiban és megjelenésében
is megfrissül(t) a web lapunk.
http://www.sajobabony.hu/

Iparűzési adó információ
Az önkormányzat adó csoportja közzétette a 2014 évi
helyi iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatványokat, mely Sajóbábony Város honlapjáról, az alábbi
menü alól letölthetőek:
<Önkormányzat/Dokumentumtár/Tájékoztatók és
nyomtatványok>
Beadási határidő: 2015. május 31.
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A testmozgás fontos és egészséges. Miért ne lehetne szórakoztató is?
Kedvet kaptál a zumbához? Szeretnéd kipróbálni?
Ismerd meg a zumba kezdő lépéseket és sajátítsd
el az alapokat. Gyere és csatlakozz te is a Déryné
Szabadidőközpontban,
minden
csütörtökön
00
17 -tól.
Instruktor: Kolobiskó Rita
A foglalkozásokon a sajóbábonyi lakosoknak kedvezményesen - az önkormányzat támogatásával 300 Ft/ óra díj ellenében lehet részt venni!

A sakkbajnokságban is javában zajlanak a küzdelmek. A legutóbbi számunk óta az alábbi eredmények születtek.
NB II
Sajóbábony – Edelény 6,5-5,5. A csapat a 10. helyen áll 45,5 ponttal.
Megyei I.
Sajóbábony – Kazincbarcika 5,5-6,5, Miskolci
Kisbocsok – Sajóbábony 10,5-1,5. A csapat a 8.
helyen végzett 30,5 ponttal.
Egyéni verseny vett részt Kiss Pál, a csapat
éltáblása, aki április 12-én a felvidéki Bátkán lett
első a 9 fordulós megmérettetésen 8 ponttal a 61
fős mezőnyben.

A Sajóbábonyi tekeszakosztály a 2014-2015
évben az NB II. keleti csoportjában szerepelt.
Az előző bajnoki évben, a felnőtt csapat a 2. helyen, az ifik az 1. helyen végeztek. Ez az eredmény elég volt az NB I.-be való bejutásra, csak
igent kellett volna mondani a felkérésre.
Az NB I.- hez 4 sávos pálya kell, így nem indultunk.
A bajnokság eleje az NB II. -ben kissé döcögősre sikerült. Az idegenbeli mérkőzéseink száma
6, a hazai 4, ebből adódóan mindössze 9 pontot
szereztünk, ami az őszi fordulók végén a 7.
helyre volt elegendő. A csapat összetétele változó, aki ráért az játszott. A tavaszi szezon legjobb eredményét produkálva 16 pontot gyűjtve a
csapat az igazi arcát mutatva a 3. helyen, az ifik
4. helyen végeztek. A dobogó távolinak tűnt, ha
kis hibával is, de odaértünk. A tömegsport csapat is Barcikán a 3. helyen áll. A tavaszi fordulók a pálya meghibásodása miatt szünetelnek, de
az elmaradt mérkőzéseket május végéig le fogjuk játszani. A tekeszakosztály tevékenységét az
önkormányzat támogatása nélkül, a Szabadidőközpont segítsége nélkül nem tudtuk volna eredményesen végezni.
Ezúton is köszönjük a támogatóink és minden
szponzornak, szurkolóinknak, akik segítettek az
eredményeink elérésében.
Séra Ferenc
tekeszakosztály vezető
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Fejtse meg a rejtvényt, a színnel jelölt fősorban megtudhatja, az 1900-as években, a költészet napján született magyar író, költő, újságíró, ismert könyvének a címét.
A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesülnek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2015. május 20-ig, Sajóbábony Város Önkormányzatának Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2.em.
Az 1. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Bányi Attila, Pozsgainé Szabó Mária, Mályinkó József
Nyereményük: Értékes könyvcsomag
Gratulálunk!

BábonyInfó
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Felelős szerkesztő: Jelcs Zita
Kiadásért felelős személy: Hegedűs Zoltánné
Példányszám: 1000 db

Felhívás
A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár azzal a
kéréssel fordul a tisztelt lakossághoz, hogy amennyiben
a korábbiakban az intézményben felejtette valamely
tárgyát, akkor azt 2015 május 15.-ig átvenni, illetve elszállítani szíveskedjen. A talált tárgyak tárolását ezt
követően 12 hónapig tudjuk vállalni.

