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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA -  
ÚJ EMLÉKMŰ AVATÁS 

„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást 
és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar 
még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek.”             

                      (Wass Albert) 

Sajóbábony város is ünnepélyes megemlékezést, koszorúzást és szobor avatást 
tartott a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, az  elkészült em-
lékműnél, az Október 23-ai parkban június 4-én. A Turul madár mellett helyet 
kapott még az új emlékmű részeként a MESZ dolgozói által felajánlott és elkészített vaskereszt és régi 
helyéről ide került Kopjafa is. 

 

„A magyar nemzet sorsfordulóiról illő és hasznos 
megemlékezni. Vannak ünnepeink és gyásznapjaink. 
Mindegyikben újra és újra átéljük közösségünket, és 
azáltal erősödünk meg, hogy megfogalmazzuk, és ér-
zelmeinkbe fogadjuk az egykori események mának 
szóló tanulságait, sőt parancsait.” 

                                                                                                                                                    
            (Sólyom László) 

 

1922. február 28-án a „MAGYAR JÖVŐ” című újságban jelent meg a sajóbábonyi  
Jászka Istvánné - Király Borbála levele, a benne lévő versben fogalmazza meg - „szívének nagy-nagy 
keservét önti”- a trianoni döntés okozta érzéseit.  

 

Olvassák szeretettel a 98 éves költeményt: 
 

Egy paraszt asszony keservei 

Fáj a szívem, sír a lelkem, égig ér a bánatom, 
Van rá okom, ezer éves szép hazámat siratom,  

Magyar fiúk, hős vitézek miért hullott a véretek, 
Babér helyett hazátokat vették el titőletek. 

Asszony vagyok, de leírni nem tudom amit érzek, 
Hazámat-e, vagy titeket szánjalak hős vitézek, 
Babért kötök koszorúba, fejetekre felteszem, 

Letiporta s elnyomva bár, te győztél hős nemzetem. 
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ELKÉSZÜLT AZ ERKEL FERENC ÚT FELÚJÍTÁSA 

 

 

 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően közel 30 
millió forintból újult meg teljeskörűen a település 
egyik legforgalmasabb utja.  
Az útszakasz mindkét oldala teljes hosszában új sze-
gélysort, a meglévő útburkolat 10 cm vastagságban 
kötő-és kopó aszfalt réteget kapott.   
A lakosság igényét figyelembe véve az útszakaszon  
2 db fekvőrendőr is megépült.  
 

A felújítás során a hulladéktároló edényeztek tárolá-
sának egységesítése is megtörtént.  
A beruházás részeként egy apró, de annál fontosabb 
lakossági igényt is sikerült megvalósítani, a lakótele-
pi buszmegállónál található járda és gyalogosátkelő 
átépítésre került. A kivitelező a járdát egy szintbe 
hozta az úttesttel, ezáltal a nehezebben mozgó szemé-
lyek számára is könnyebb a közlekedés. 

 

Az elmúlt 4 évben  Sajóbábony Város Önkormányza-
ta számos útfelújítást vitt véghez.  
A számok, az elvégzett munka és az eredmények  
önmagukért beszélnek.  
A település által fenntartott úthálózat kb. 50 % újult meg:  
 11 db útszakasz (Bocskai I. u., Arany J. u., Iskola tér, Gárdonyi G. u., Bartók B. u., Kodály Z. u., 

Kölcsey F. u., Kinizsi P. u., Rákóczi F. u., Erkel F. u., Táncsics M. u.), 
 a két garázssor (Kinizsi úti és Erkel Ferenc úti) útszakaszai, 
 4,2 km hosszúság, 
 307 millió forint értékben. 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA 

A sajóbábonyi polgármesteri hivatalban pályázati forrásból korszerűsítésre került a rendkívül rossz 
állapotban lévő, több évtizedes, életveszélyes villamoshálózat.  
A beruházás részeként a folyosó álmennyezete és a szünetmentes áramellátás kiépítése, valamint a teljes 
épületrész tisztasági festése is megvalósult saját forrás biztosításával. 
A beruházás a vírus miatti rendkívüli időszakban történt meg, amikor az ügyfélfogadás szünetelt, így az 
ügyfelek semmit nem észleltek a felújítás kellemetlenségéből.  
 

 

 

 

 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL FOGADÁSI RENDJE: 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. június 3. napjától (szerdától) a Polgármesteri Hivatal 
a megszokott ügyfélfogadási rend szerint ismét fogadja az ügyfeleket: 

Hétfő:        8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 

Kedd:         nincs ügyfélfogadás       

Szerda:      8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek:      8.00 – 12.00  

 

A Polgármester fogadónapja: 
minden páros héten szerdán: 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 

A Jegyző fogadónapja: 
minden páratlan héten szerdán: 8.00 – 12.00        13.00 – 16.00 

Kérjük szíveskedjenek az ügyfélfogadás rendjét betartani! 

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés során a szájmaszk használata kötelező! 
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PIACI ÁRUSÍTÓHELY ÉPÍTÉSE  
 

 

Épül az új piaci árusítóhely. 
Elkezdődtek a régóta várt, fedett-nyitott piac kiala-
kításának munkálatai.  
Várhatóan néhány héten belül elkészül az új létesítmény.  
A munkálatok befejezésig az árusítók szíves türelmét és 
megértésüket kérjük. 

ÚJ ÓVODAI JÁTÉKOK 

 

A korábbi, több évtizedes, elavult, rossz állapotú játékokat cserélte le az Önkormányzat 9 db új, modern, 
komfortos, igényes eszközökre a Szivárvány (lakótelepi) óvoda udvarán.  
A beruházás 5 millió forintból valósult meg a Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően. 
A tagóvoda játszó udvara az intézmény energetikai felújítását követően szintén megújul. 

Az elmúlt 4 évben 55 millió forint értékben: 
- 1 új kültéri fitnesz parkot (+ kibővítettük új eszközökkel) ; 
- 2 új köztéri játszóteret ; 
- 1 új közepes méretű műfüves futball pályát ;  
- 1 új 2 sávos tekepályát ;  
- 1 új óvodai játszó udvart létesítettünk. 
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                      TISZTELT SZÜLŐK! 

         BÖLCSŐDÉBE VÁRJUK A KICSIKET! 
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajóbábonyban várha-
tóan 2020. október 1. napjával megnyitja kapuit 24 kisgyer-
mek előtt, az újonnan épített, két csoportos bölcsőde.  
 

 

Amit biztosítunk: 

 térítési díjat nem kell fizetni (étkezésért, gondozásért), 
 nyugodt csendes környezet, 
 korszerű épület, 
 biztonságos, zárt udvar, 
 modern játékok, 
 parkoló biztosított, 
 buszmegálló a közelben, 
 óvoda működik a szomszédban, 
 jelenleg az óvodában bölcsődei mini csoport műkö-

dik, a beszoktatás is megkezdhető a férőhelyek függ-
vényében. 

 

 

Beiratkozás feltételei: 

 20 hetes kortól 3 éves korig, 
 sajóbábonyi lakos vagy a környező településen élő, 
 legalább egyik szülő dolgozik. 
 

 

 

Jelentkezésre folyamatosan lehetőség van! 
 

 

 

 

 

 

A jelentkezéseket a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda,  
Bölcsőde és Konyha Vezetője Juhász Judit várja a  
46/549-034 telefonszámon, valamint a Sajóbábony,  
Erkel F. út 4. szám alatt az óvodában.  
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                       ESÉLY OTTHON TÁMOGATÁSOK 

                                 Ha 18-35 év között vagy! 

PÁLYÁZZ 

Sajóbábony Város Önkormányzata által az EFOP-1.2.11-16-2017-00030 azonosító számú, „Esély Ott-
hon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességének javítására” elnevezésű pályázata kere-

tében meghirdetett támogatási formákra. 

 

 

Első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének 
támogatása 

Támogatás mértéke: tanfolyam költségének 80 %-a, maximum 50.000.- 
Ft, valamint a nyelvvizsga díjának számlával igazolt összege.  

 

Jogosítvány megszerzésének támogatása (B kategória) 

Támogatás mértéke: A sikeres elméleti tanfolyam és vizsga díjának 
számlával igazolt költségek max. 80 %-a. 

 

 

OKJ-s tanfolyam díjának támogatása 

Támogatás mértéke: sikeres tanfolyam és sikeres vizsgák – írásbeli, szó-
beli, gyakorlat – díjának számlával igazolt költségek 80 %-a,  
max. 300.000 Ft.  

Ösztönző támogatás 

Támogatás mértéke: három alkalommal 80.000 Ft juttatás, 2020. 
évben november hónapban, 2021. évben április és november hónap-
ban (karácsonyi és húsvéti támogatás címen)  

 

Pályázati előfeltételek: 
 büntetlen előélet, 
 igazolt köztartozás mentesség, 
 érettségi, 
 18-35 év közötti életkor, 

 

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKŐDÉSEDET NE KÉSLEKEDJ! 
 

Bővebb információ személyesen, ügyfélfogadási időben a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, 
vagy a 46/549-030-as telefonszámon dr. Jelcs Zita Gabriella ügyintézőnél, illetve a 
www.sajobabony.hu weboldalon. 
 

http://www.sajobabony.hu
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LEVENDULA 
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KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

 

 

Az önkormányzat védőeszközöket szerzett be,  
a sajóbábonyi képviselők - tiszteletdíjuk egy részének -felajánlásával.  
Ezek az eszközök a következők:  
Egy nagy teljesítményű ózongenerátort, amellyel az önkormányzat közin-
tézményeinek fertőtlenítése valósulhat, valósulhatott meg, valamint minden 
közintézménybe automata kézfertőtlenítő adagoló gép került kihelyezésre. 
 

 

ORVOSI RENDELÉS: 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi rendelés mindkét 
körzetben  2020. június 2. (kedd) napjától a megszokott rendelési idő szerint történik, azonban továbbra 
sem lehet időpont előjegyzés nélkül bejutni sem a háziorvosi, sem a szakrendelőkbe.  
 

 

 

 

 

 

 

FOGÁSZATI RENDELÉS: 
 

Hétfő:      13.30 - 15.30 

Kedd:          12.00 - 19.00                      
Szerda:        12.30 - 19.30                         
Csütörtök:    7.00 - 14.00               
Tel.: 06-46/549-184, Sajóbábony, Arany J. út 5.  

Sajóbábony lakossága teljes körű fogászati ellátásra jelentkezhet Miskolcon, az ADAMANTIN Kft. Mi-
kes Kelemen u. 5. sz. alatt található fogászati rendelőjében is, az alábbi rendelési időben, amikor Sajóbá-
bonyban nincsen fogászati rendelés. 
Hétfőtől - Csütörtök: 8.00 - 19.00, 
Péntek: 8.00 - 12.00 

Tel.: 06-46/431-544; 06-46/560-202 

(A rendelésre mindenki vigye magával TAJ és LAKCÍMKÁRTYÁJÁT, illetve SZEMÉLYI IGAZOL-
VÁNYÁT!) 
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LABDARÚGÁS 

 

A megyei I. osztály 2019/2020-as küzdelmét május 4-i döntésével fejezte be a Magyar Labdarúgó-

szövetség a koronavírus járvány miatt. Az idényből hátralévő meccsek nem kerültek megrendezésre így 
az aktuális állás lett a záró tabella, nem lett hivatalos végeredmény, nincsenek érmesek, bajnok és kiesők 
sem. Az élen álló csapat azonban jogosult az NB III-ba nevezni.  

A táblázat élén a Sajóbábonyi VSE csapata állt 46 ponttal, akik úgy döntöttek, hogy vállalják a magasabb 
osztálybeli szereplést. 

 

 

Tekéseink is bezárták a csonka 
szezont, június 5-én tartották évzá-
rójukat Edelényben.  
A Teke Szövetség nem hirdetett 
eredményt a 2019/2020-as idény-
ben a koronavírus járvány miatt, 
ezért a Sajóbábonyi csapat a baj-
nokságot vezetve sem lehetett hi-
vatalosan bajnok. 
A sajóbábonyi önkormányzat   
dr. Szilva István polgármester úr 
vezetésével, az erőfeszítésüket és 
az eddig elért eredményeiket dí-
jazta és a csapatot kupával, a játé-
kosokat pedig érmekkel és egyéb 
díjakkal is megajándékozta.  

TEKE 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 

Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 
Felelős szerkesztő: dr. Jelcs Zita 

Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

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 Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk  
2020.07.07-ig a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 
Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  
Juhász Nikoletta, Szélesi Zsolt, Végh Csaba. 
Gratulálunk! 


