VII. évfolyam 3.szám - 2021. július

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
“Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”
(Gróf Apponyi Albert)
Sajóbábony város ünnepélyes koszorúzást tartott a Trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján, az Október 23-ai parkban június 4-én.
„Trianonban Európa legrégibb és legszilárdabb földrajzi határait rombolták szét,
melyek legalább ötször régebbiek voltak, mint Elzász-Lotaringia határai.”
(Yves de Daruvár )

ARANYOSI PÉTER - BADÁR SÁNDOR KÖZÖS ESTJE
2021. június 13-án látogatott el hozzánk Aranyosi Péter és
Badár Sándor.
A humoristák a hétköznapokban is nagyon jó barátok, olyannyira, hogy előszeretettel indulnak közös utazásokra a
nagyvilágban. Tavaly például együtt Vietnámban és Kambodzsában jártak, ahol 12 napot töltöttek. Élményeiket a
tőlük megszokott humoros köntösben tálalták a
sajóbábonyi közönségnek.

2

GÉPJÁRMŰ BESZERZÉS

A településüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához nélkülözhetetlen a modern géppark. Több, mint 15 éves haszongépjárművet saját forrásból cseréltük le, egy új, korszerű autóra. Az elmúlt évek során és a jövőben is nagy hangsúlyt
fektetünk a gépparkunk korszerűsítésére és bővítésére.

ELKÉSZÜLT A RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA
Magyar Falu pályázat keretében készült el a református ravatalozó felújítása. A 2000-es évek elején készült épület állaga
jelentősen leromlott az elmúlt időszakban és közel 25 millió
forintból újult meg.
A katolikus ravatalozó felújítására vonatkozó pályázat is benyújtásra került, bízunk annak is a pozitív elbírálásában.

SAJÓBÁBONYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Köznevelési intézményeinkbe vásárolt pályázati támogatásból kézfertőtlenítő
készüléket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ezzel nyújtva segítséget a járvány elleni védekezésben.
Az óvodai és iskolai gyermeknapot is támogatták finomságokkal.
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VÁROSUNKBAN IS KUPAKGYŰJTŐ SZÍV

A kupakgyűjtő szív országos kezdeményezéshez Sajóbábony is csatlakozott. A lakosság, az intézmények
dolgozói eddig szervezetlen formában, különböző
helyszíneken tudták gyűjteni a kupakokat.
A kedves kezdeményezésre a képviselő-testülettel
összefogva reagált a polgármester, a szándékot tett
követte, aminek eredményeként már várja a jószívű
kupakgyűjtőket a fém gyűjtőedény.
Arra biztatunk mindenkit, aki kupakot gyűjt, hogy
használja a gyűjtőedényt, amely a postával szemben
lévő területen található. Töltsük fel együtt mihamarabb ezt a szívecskét, hogy támogatathassunk vele
valakit!

HIRDETÉS
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Telekom hirdetés
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ÁTADÁSRA KERÜLT A PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT ÚJ BÖLCSŐDE
Jeles nap volt 2021. június 29. Sajóbábony Város Önkormányzatának, mivel Hubay György országgyűlési képviselő, dr. Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod - Abaúj –
Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke és dr. Szilva István városunk polgármestere átadták a Kossuth út 59. szám alatt létesített új bölcsőde épületét, amelyet Bányiné Varga Erzsébet
nagytiszteletű lelkész asszony megáldott, Juhász Ferenc esperes és Polyák Imre parochus megszenteltek.
A támogatási szerződés megkötésekor kivitelezésre rendelkezésre álló támogatás összege közel 118,5 millió forint volt.
Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a fejlesztés megvalósításához önkormányzatunknak közel 70 millió forint önerőt kellett biztosítania. Figyelembe véve, hogy
ez jelentős terhet nyomott volna városunk költségvetésére
költségnövekmény igényt nyújtott be önkormányzatunk. A
Nemzetgazdasági Minisztérium kérelmünket elbírálva további 44,5 millió forinttal támogatta az építési beruházás megvalósítását, amelyhez önkormányzatunknak már csak 23 millió
forint önerő rendelkezésre állását kellett biztosítania.
A 9 hónapig tartó kivitelezési időtartam alatt a Kossuth út 59.
szám alatt új 2 csoportos 24 férőhelyes bölcsőde épült meg
akadálymentes kivitelben. A beruházás során az ingatlan előtt
gépjárművek tárolására alkalmas parkolóhelyek, valamint
megújuló energiaforrás kialakítására is sor került napelemek
telepítésével.
Beszerzésre kerültek továbbá a létesítmény üzemeltetéséhez
szükséges eszközök (csoportszobai, gyermek fürdőszobai,
gyermeköltőzői és játszóudvari eszközök, a működéshez
szükséges egyéb eszközök és textíliák, valamint kül- és beltéri játékok és természetesen a felnőttek munkavégzését segítő
eszközök, bele értve az IKT eszközöket is) közel 12,5 millió
forintos európai uniós támogatásból.
Az elkészült épületet a kivitelező BAU-ALEX Kft-től önkormányzatunk 2020. május 29-én vette át. Ezt követően indulhattak meg a működéshez szükséges eljárások – tálaló konyha nyilvántartásba vétele, külön engedélye, a teljes intézmény
működési engedélye, - rágcsáló irtás, víz mintavétel, hulladékszállítás biztosítása stb.
A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődéje 2021. január
01-től rendelkezik működési engedéllyel.
Mikóné Gasparics Alexandra intézmény vezető és az ott dolgozók 2021. január 05-től fogadják az új létesítményben a gyermekeket.
Ilyen és ehhez hasonló közintézmény létesítési projekt a 80-as évektől nem valósult meg városunkban,
így nagy lépés ez településünk életében.
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HARMÓNIA ÉLETMÓD KLUB
Nagyon vártuk az idei hosszú hétvégés kirándulásunkat, hiszen a pandémia miatt hónapok óta ez volt az
első rendezvényünk.
Június 4-én indultunk Esztergomba, ahol nagyon szép természeti környezetben foglaltuk el a szállásunkat. A hotel adta wellness lehetőségek, a finom ételek végig a pihenésünket, feltöltődésünket szolgálták.
Szombat reggel gyönyörű napsütéses időben vettünk részt egy hajókiránduláson, Esztergombtól Zebegényig hajóztunk le, közben ismerkedtünk a Duna két partján lévő településekkel, szigetekkel.
Délután az Esztergomi várba látogattunk el, ahol nagyszerű tárlatvezetésünk volt, sok információval gazdagodtunk a város történelmével kapcsolatban.
Vasárnap az ország legnagyobb bazilikájat csodálhattuk meg, ahol az altemplomtól a kincstáron keresztül
a kupoláig mindent bejártunk. A magasból gyönyörködhettünk a festői tájban, a képek adnak egy kis
ízelítőt az élményből.
A Mária Valéria hídon áthaladva Párkányba is átmentünk, ahol egy rövid séta mellett felvidéki specialitásokat kóstolhattunk.
Programunk utolsó állomásaként megálltunk hazafelé Vácon. A nyüzsgő vasárnap délutáni életbe csöppentünk bele, cukrászdák, fagyizók sorakoztak a Duna-parti sétány közelében.
Sok szép élménnyel gazdagodva térhettünk haza.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sajóbábony Város Önkormányzata
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2021/2022-es
tanévre az EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében - című pályázat keretében
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, nevelésbe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, nagycsaládban nevelkedő, egyedülálló szülő által nevelt, tartósan beteg gyermek, aki általános iskolába jár, és az iskola negyedik osztályát elvégezte, vagy
valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a
tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,20 vagy a fölött van,
valamint a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezik, előző tanévben nem volt igazolatlan hiányzása és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)
Az ösztöndíj összege 120 000Ft/év
Benyújtási határidő: 2021.08.10.
Bővebb információ és jelentkezési lap:
 Személyesen: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal, 3792 Sajóbábony,
Bocskai út 2. szám alatt dr. Jelcs Zita ügyintézőnél


Telefonon: 46/549-030-as számon

TEKE ÉVZÁRÓ
A Sajóbábonyi VTE csapata 2021. június 11-én tartotta
évzáróját, amelyen a csapat átvehette a 2020/2021-es
idényben a harmadik helyért járó kupát és a bronzérmeket.
Az évet értékelte az egyesület elnöke Vaprezsán Gyula
és a csapat vezetője Séra Ferenc.
Az önkormányzat képviseletében Rádulyné Salamon
Emőke, az egyesület részéről Hanis Béla segédkezett a
kupa és az érmek átadásánál.
A nehéz szezon után a csapatban a legjobb teljesítményt
Gál Tibor és Komjáti Krisztián érte el, akik megosztva
kapták az év játékosa díjat, amihez gratulálunk. Örülünk, hogy be tudták fejezni a bajnokságot különösebb
probléma nélkül és reméljük, hogy a következő év még jobban sikerül.
Mindenkinek jó pihenést, jó egészséget és jó felkészülést kívánunk a következő szezonra.
Hajrá BÁBONY!
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TEKE
2021. május 01. – 18. forduló
A tekéseink ellenfele az Olajos TK csapata volt Budapesten a BKV pályáján. A bábonyiak nagy arányban 7 : 1-re nyerték meg a mérkőzést.
2021. május 08. – 19. forduló
Hazai környezetben folytatta csapatunk a bajnokságot, mégpedig győzelemmel. A Somos csapatát 6:2
arányban sikerült elég visszafogott játékkal legyőzniük.
2021. május 16. – 20. forduló

A már bajnok Nádújfalu otthonában sikerült újabb két pontot szerezni, ahol a bábonyiak 6:2 arányban
nyertek.
2021. május 22. – 21. forduló
A 2020/2021-es szezonban hazai környezetben utolsó mérkőzést az egri Széchenyi SC csapata ellen játszották 5:3 arányú győzelem született.
2021. május 29. – 22. forduló
A bajnokság utolsó mérkőzését idegenben játszották Budapesten a Postás SE otthonában. A mérkőzés
tétje a bajnokság harmadik helye volt. A hatsávos pályán ennek megfelelően indult az összecsapás. Minden játékosunk nagyon odatette magát és végül 7:1 arányban megnyerték a mérkőzést. Ezzel eldőlt, hogy
az NB II-Keleti csoport bronzérmese a Sajóbábony VTE csapata lett a 2020/2021-es idényben, amihez
gratulálunk!

LABDARÚGÁS
31. forduló – 2021. április 25.
SBTC – Sajóbábony VSE

3-0

32. forduló – 2021. április 28.
Sajóbábony VSE – Mezőkövesd Zsóry FC II.6 - 1

0-1

35. forduló – 2021. május 12.
Putnok FC – Sajóbábony VSE

4-1

Nagy Péter 34’
36. forduló – 2021. május 16.

Lukács Zsombor Csongor 8'
Faggyas Milán 10'

Sajóbábony VSE – Tállya KSE
37. forduló – 2021. május 23.
FC Hatvan – Sajóbábony VSE
38. forduló – 2021. május 30.
Sajóbábony VSE – Füzesgyarmat SK

Faggyas Milán 37'
Bartók István Dániel 44'
Borai Szabolcs 72'
Bartók István Dániel 90’
33. forduló – 2021. május 02.
BVSC- Zugló – Sajóbábony VSE

34. forduló – 2021. május 08.
Sajóbábony VSE – Sényő Carnifex FC

3–1

Sebők Balázs 79’
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0–1
3–0
0–4

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! A r ejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között hár man
értékes tárgyjutalomban részesülnek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag,
melyet előzetes egyeztetés után a Polgármesteri Hivatalban vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban
várjuk 2021.07.15-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett beadvány gyűjtő urnában. Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei: Elek Kitti, Kozák Jánosné, Molnár Zoltánné.
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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