
 

 III. évfolyam 4.szám - 2017. augusztus 

 „… MONDD TE KIT VÁLASZTANÁL!” 

2017. augusztusában először nyílik arra lehetőség, hogy a lakosság is véleményt nyilvánítson a 2018-as 

Városnapi fellépőkkel kapcsolatosan. A Képviselő - testület döntése alapján 3 előadó közül választhatnak 

a sajóbábonyiak. A legtöbb szavazatott kapott fellépő, a lakosság igényeinek megfelelően, a többség ér-

dekeit képviselve meghívott vendégként szerepel majd a 2018-as Városnapon. 

 

 

 

Választható előadók: 

 Animal Cannibals 

 Bangó Margit 

 Nagy Feró 

 
 

 

 

 

 

 

 

A szavazatokat (névvel, címmel és aláírással) az állandó lakcímmel rendelkező sajóbábonyi lakosok   

2017. augusztus 31. (csütörtök) 16.00-ig adhatják le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 
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BICIKLITÚRA 

A Déryné Szabadidőközpont hagyományához híven ebben az évben is szervezett kerékpártúrát. Az útvo-

nal azonban változott, a vállalkozó biciklisek Sajóbábony - Edelény - Sajóbábony távot teljesítették.  

Edelénybe lehetőség nyílt a L’Huillier–Coburg-kastélyt megtekinteni idegenvezetői kísérettel. A másfél 

órás kastélylátogatás után indult vissza a kerékpáros csapat Sajóbábonyba, ahol a szervezők finom ebéd-

del kedveskedtek a túrázóknak. A Borostyán Mihály Sportközpont új tekepályáját is kipróbálhatták a 

résztvevők. 

 20. STOLICA TÚRA 

2017. július 15-16-án Sajóbábony Város Önkor-

mányzatának és a Testvértelepülésünk Rejdova 

vezetésének jóvoltából, újra 50 sajóbábonyi la-

kosnak nyílt lehetősége arra, hogy teljesítse a 

minden évben megrendezett Stolica túrát (Stolica 

csúcs 1476 m). Szlovákiában a Gömör –Szepesi-

érchegységben a Stolica nevű csúcs alatt, mintegy 

1300 méteres tengerszint feletti magasságban ered 

a Sajó, a túrázók ezt a helyet is meglátogathatták. 

A szombati hegymászást követően, a kirándulók-

nak vasárnap lehetőségük nyílt megtekinteni a 

Dobsinai-jégbarlangot a Dedinky tavat és a Rozs-

nyói Bányászati Múzeumot.  

A Rejdovaiak ismét bizonyították vendégszerete-

tüket, a résztvevők felejthetetlen élményekkel 

gazdagabban térhettek haza.  
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A VÁROSNAP KÍSÉRŐPROGRAMJAI 

KISS ROZÁLIA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 

Kiállításmegnyitó:  

2017. augusztus 23. (szerda) 17.00 órakor  

Helyszín: Dérynés Szabadidőközpont és Városi Könyvtár, Bocskai út 2. 

Megtekinthető: 2017. augusztus 23 - szeptember 01-ig 

NYITOTT MŰHELY PROGRAM: 

2017. augusztus 24. (csütörtök) 15.00 - 20.00 óra között 

Helyszín: Tájház, Kossuth út 77. 

 

A népi tevékenységeket szemléltető műhelyek bemutatásának 

időpontjai a következőek: 

 15.00 - 15.15  Kenyérsütés 

 15.15 - 15.30 Csigatészta készítés 

 15.30 - 15.45  Gyertyaöntés 

 15.45 - 16.00  Hímzések bemutatása, rongybaba készítés 

 16.00   Kertészeti termékek és termések:                    

Sajóbábonyi Kertbarátkör Egyesület kiállítása  

 16.30 - 16.45  Fafaragás  

 16.45 - 17.00 Kosárfonás, seprűkészítés 

 17.00 - 18.00 Egyszer volt, … hogy is volt? Idős emberek beszél-

nek a régmúltról 

 18.20 - 20.00 Szól a nóta…. 

A műhelyek megtekinthetőek 15.00 - 18.00 óra között. 

 

 

A Tájház és a kiállítások látogathatóak a Déryné Szabadidőközpont 

nyitvatartási idejében és a Városnapon 9.00 és 15.00 óra között.  

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradhat vagy megszakítható! 

 

                          Fotó: Kozma István                                                                                           
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Tájékoztatás beiskolázási támogatásról 
 

Tisztelt Sajóbábonyi Lakosság! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

111/2017. (VI. 27.) önkormányzati határozatában döntött a beiskolázási támogatásról. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő – testületének önkormányzati határozata értelmében:  

A sajóbábonyi lakóhelyű középiskolások számára 15.000 Ft/fő összegű, a nappali tagozatos 

egyetemista és főiskolás diákok számára 20. 000 Ft/fő összegű támogatást biztosít. A tanulói 

jogviszony igazoláshoz iskolalátogatási igazolást/hallgatói jogviszony igazolást 2017. szept-

ember hó 30. napjáig kell bemutatni. 

  

A támogatás kifizetésének az időpontjáról a Polgármesteri Hivatal hirdetményi úton nyújt tájékoztatást. 

 

Sajóbábony, 2017. augusztus 08. 

Király Gáborné sk. 
          jegyző 

TÁNCSICS MIHÁLY ÚTI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KI-

ÉPÍTÉSE ÉS AZ ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA 

Régi problémát orvosolt az önkormányzat ezzel a beruházással, hiszen az itt la-

kók egy-egy esősebb napot követően szinte megközelíteni is alig tudták házaikat. 

A közel 10 millió forintból megvalósított fejlesztésnek köszönhetően teljes körű-

en kiépítésre került a csapadékvíz elvezető árokrendszer és az ingatlanok gépjár-

mű beállói, valamint új aszfaltburkolatot kapott az egész utca. 

DIÁKMUNKA 2017 

Az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a "Nyári 

diákmunka" elnevezésű munkaerő-piaci programra! Kö-

zel 30 tanuló tölthette/töltheti a nyári diákmunkát az ön-

kormányzat valamelyik intézményénél! A program során 

2017. július 3. - augusztus 31. között a diákok 3 hetes 

turnusban váltják egymást. A pályázatnak köszönhetően 

a résztvevők betekintést nyerhettek/nyerhetnek az önkor-

mányzat intézményeinek működésébe és nem melléke-

sen nyári zsebpénzt is kerestek/kereshetnek ezáltal! 
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SZÉKELYÓVODA TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA 

Közel 20 millió forint értékű pályázatnak köszönhetően újult meg a lakótelepi óvoda tetőszerkezete. Az 

intézmény korábban már átesett egy energetikai felújításon, azonban ebből a tető felújítása kimaradt. Az 

épület tetőszerkezete meglehetősen rossz állapotban volt, a tetőcserepek több mint 60% tönkrement, 

szétmállot, valamint a tető faszerkezete is jelentős részben elkorhadt. A fejlesztést követően az épület 

teljes körűen felújítottá válik.  

Az Önkormányzat az Ófaluban található másik óvodát is szeretné pályázat segítségével hasonló módon 

teljes körűen felújítani, ennek érdekében pályázatot is nyújtott be, amelynek elbírálására türelmesen vá-

runk. 

ASZFALTOZÁSI MUNKÁLATOK 

A település több útszakasza újult meg a nyá-

ron pályázati forrásból. A közel 30 éves utak 

közül az idei évben új aszfaltborítást kapott 

a Kodály Zoltán, Gárdonyi Géza, Kölcsey 

Ferenc, Bartók Béla, Arany János, Bocskai 

Mihály utak, az Iskola tér és az Erkel Ferenc 

utca egyes részei!  

Az önkormányzat a következő években is 

folytatni kívánja a település rossz állapotú 

útjainak és járdáinak felújítását újabb pályá-

zati források kihasználásával, valamint saját 

önerő bevonásával egyaránt. 
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Megtörtént a 2017 - 2018-as  futballszezon sorsolás, mely szerint a következő mérkőzéseket játssza 

az S.V.S.E csapata az idényben: 

      Szendrő – Sajóbábony  

2017.08.12. 17.00 Szendrő Sportpálya                                               

Sajóbábony – Bánhorváti  

2017.08.19. 17.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Varbó – Sajóbábony  

2017.08.26. 17.00 Varbói Sportpálya 

Sajóbábony – Onga  

2017.09.02. 16.30 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Karcsa – Sajóbábony  

2017.09.10. 16.30 Karcsa Sportpálya 

Sajóbábony – Bogács Thermálfürdő  

2017.09.16. 16.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Edelényi FC – Sajóbábony  

2017.09.23. 18.30 Edelény Városi Sporttelep 

Sajóbábony – Encs  

2017.09.30. 15.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Gesztely – Sajóbábony  

2017.10.07. 15.00 Gesztely Sportpálya 

Sajóbábony – Ózd FC  

2017.10.14. 15.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Szerencs – Sajóbábony  

2017.10.21. 14.30 Szerencs Sporttelep 

Mád – Sajóbábony  

2017.10.28. 14.30 Mád FC 

Sajóbábony – HVSC POLGÁRI KFT.  

2017.11.04. 13.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Bőcs – Sajóbábony  

2017.11.11. 13.00 Bőcs Sportpálya 

Sajóbábony – Mojito-Lemon BTE F.zsolca  

2017.11.18. 13.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 

Sajóbábony – Szendrő  

2017.11.25. 13.00 Sajóbábony S.V.S. E Sportpálya 
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BábonyInfó 

Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 
Kiadásért felelős személy: Király Gáborné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 

A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesül-

nek. Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés 

után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 

2017.08.28-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. 

Az előző számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Domokos Szonja, Matisz Andrásné, Kohán Jánosné 

Gratulálunk! 


