II. évfolyam 3.szám - 2016. május

XIX. SAJÓBÁBONYI REGIONÁLIS BORVERSENY
Április 9–én került megrendezésre a XIX. Sajóbábonyi Regionális Borverseny. A hat zsűricsoportnak
összesen 128 bort kellett végigkóstolnia, hogy kialakuljon a végleges döntés. A versenyen 6 „Nagy
arany”, 1 „Év bora” díj született a sok arany, ezüst és bronz minősítés mellett. A városunkban rendezett
borversenyek történetében először, külön díjjal jutalmazták „Sajóbábony Város Borát” és kiosztásra került a „Deák Imre emlékdíj”.
12 órától kezdődtek a közönségprogramok a Bebék pincesoron, ahol néhány pincegazda borral és zsíros
kenyérrel kedveskedett a rendezvény résztvevőinek.
Később a verseny helyszínén a Rezeda Népdalkör, a miskolci Számadó Zenekar tagjai, a Kodály Zoltán
Művészeti Iskola citera tanszakos növendékei, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és Nemes Imre tangóharmonikás zenés, táncos műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Ezután Pásztor Béci
szórakoztatta a vendégeket.
16.30-tól dr. Szilva István és Berta Béla összefoglalója után, az eredményhirdetéssel és a díjak átadásával
zárult a rendezvény.

HARMÓNIA ÉLETMÓD EGYESÜLET
A Sajóbábonyi Harmónia Életmód Egyesület idén is
törekedett arra, hogy programjaival színesebbé tegye
a hétköznapokat és tudást, ismeretet adjon az érdeklődő lakosoknak.
Februárban Kovács Gabriella kórházi dietetikus
volt a vendégünk, aki az élelmiszereknél használt
adalékanyagokról beszélt részletesen.
Márciusban Dr. Varga Eszter főorvos egy nagyon
különleges témával kedveskedett az egyesületnek,
"Minden az almával kezdődött… a NŐ- Magyarországon és a világban-a Bibliától napjainkig" címmel
tartott előadást.
Áprilisban Dr. Kerekes Ferenc háziorvosunk az elengedésről beszélt a klub alkalmán, sok hozzászólás, vélemény kísérte az előadását.
Májusban Dr. Károlyi Zsuzsanna bőrgyógyász főorvos volt a vendégünk, akitől sokat megtudtunk a
napozásról, bőrvédelemről és részletesen az anyajegyek elváltozásairól.
Programjainkra várunk mindenkit szeptembertől újra!
Az Életmód klub vezetősége

KERTBARÁTKÖR
A tavaszi időszakban a következő események voltak:
Az április 4-i soros összejövetelünk témája volt: „ Növényvédelem a gyümölcsösökben és szőlőben”.
A Kwizda
cég képviselője szemléletes előadásában bemutatta az időszerű rovarkártevőket, gombás fertőzéseket, ajánlást tett
permetezőszerekre.
A Sajóbábonyi XIX. Borverseny (április 9.) keretén belül
„nyitott pince” vendéglátással kedveskedtünk a résztvevőknek, a Bebék soron: Bacskai Mihály, Bíró Bertalan, Erdődi
Endre, Mézes István, Kiss László, Molnár Zoltán.
Társadalmai munkát szerveztünk április 16-án a kerttulajdonosoknak. A földutak javításában segítettek a Godos dűlőben: Böszörményi János, Héczei Imre, Kiss
László, Lengyel János, Szabó Bertalan, a Darvas dűlőben: Bacskai Mihály, Bartha Lászlóné, Gálik Béla,
Gálik Béláné, Mályinkó József, Mátyás László,Molnár Zoltán, Mészáros Benjamin, Rontó András, Zrínyi Miklós, Fóris Sándor.
Közös összejövetelünk volt az Életmód Klubbal április 23-án. A gyógygombák hatóanyagairól tartott
előadást Gyöngyösi Sándor biogazda és Prof. Dr. Dinya Zoltán egyetemi tanár.
A kertbarátköri tagoknak lehetősége nyílt közös fürdőzésre a Mezőkövesdi Zsóry strand és gyógyfürdőben. Május 1-jén részt vettünk a főzőversenyen. A családias hangulatú majálison közel a teljes tagság
figyelhette a programokat és örülhettünk Mészáros Benjamin szakácsunk krumpli gulyásának.
Molnár Zoltán / elnök
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BABA-MAMA KLUB
Márciusi kezdéssel 2 hetente minden szerdán 10.00-12.00 óra
között a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár nagytermében kötetlen beszélgetéssel és számtalan játék lehetősséggel
várja a még közösségbe nem járó gyermekeket és szüleiket (3
hónapos kortól, 3 éves korig) a Baba Mama klubunk. Kis létszámmal startoltunk, de folyamatosan várjuk az újabb érdeklődőket. A következő alkalmak: 06.01., 06.15.
Gazdigné Szabó Beáta

VIRÁGOS BÁBONYÉRT
Áprilisban a Város szépítők kis csapata is tevékenykedett. A szorgos kezek gyomláltak,kapáltak,pótolták az évelő növényeket. Az ő
kezük munkáját dicséri az Önkormányzat épületének ablakaiban
elhelyezett muskátlis ládák is.
Bartha Lászlóné

GYEREKNAP SAJÓBÁBONYBAN
Május 22-én Sajóbábonyi Búcsúval egybekötött, előrehozott gyermeknapot szervezett a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár. A hagyományokhoz híven már kora reggel megérkeztek az árusok a búcsú állandó helyszínére, a Kossuth Lajos útra. A gyermeknapi rendezvények központja a tájház udvarán
volt, ahol kreatív foglalkozások: agyagozás, nemezelés, a sajóbábonyi Kreatív Klub jóvoltából zsenília
virág készítés, lufi hajtogató bohóc, arcfestés, csillámtetoválás és állatsimogató várta az érdeklődőket.
Az aszfaltrajzverseny is nagy sikert aratott, ahol szebbnél szebb alkotások születtek. Sok gyermek álma
vált valóra, amikor kipróbálhatta (tesztelhette) a rendőr és tűzoltóautókat. A rendezvény lezárásaként a
Csiribiri együttes műsorát élvezhették kicsik és nagyok.
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TE SZEDD!
A hatodik alkalommal megszervezett „TeSzedd! – Összefogás a
Tiszta Magyarországért mozgalomhoz” idén Sajóbábony Városa
is csatlakozott. 2016.04.28-án reggel 9 órakor gyülekeztek a
résztvevők a Városháza épülete mellett. A regisztrációs ívek aláírása a kesztyűk és szemetes zsákok kiosztása után indult el az
iskola tanulóiból, pedagógusaiból, óvodásokból, óvodapedagógusokból, Önkormányzati Képviselőkből és a Déryné Szabadidőközpont dolgozóiból álló csapat.
A tiszta környezet nem csak az emberek közérzetét javítja, nem
csak a város tekintetében fontos, hanem egészségügyi, higiéniai
kérdés is egyúttal. A közösségi munkavégzésnek egyben csapatépítő ereje is van és példamutató, valamint ösztönző szerepe is. Kellemes és hasznos napot zártak a résztvevők. Köszönjük mindenkinek a munkáját és lelkesedését!

SAJÓBÁBONYI MAJÁLIS
Rendkívül jó hangulatban telt, a Déryné Szabadidőközpont
és Városi Könyvtár által szervezett családi, baráti majális. A
programok az előző év hagyományának megfelelően a főzőversennyel kezdődtek. Már a kora reggeli órákban gyülekeztek a résztvevők. Az idei versenyen 21 csapat mérte össze
gasztronómiai felkészültségét. Főztek munkahelyi közösségek, intézmények, civil szerveződések, baráti társaságok és a
határon túlról érkezett testvérvárosunk Rejdova küldöttsége
is. A csapatok különféle finomságokat készítettek. Az ételek
között megtalálható volt a hagyományos gulyástól kezdve a
vadhúsból, halból készült ínyencségeken keresztül a juhtúrós
sztrapacska is. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a kóstolásnál, értékelésnél, mivel nagyon jól sikerültek az ételek. Az
ízletes finomságok mellé zene is dukált, a hangulat ennek,
megfelelően remek volt.
A főzőverseny legfinomabb ételét a zsűri szerint Rejdova
csapata készítette, megelőzve a Hollandkert és a „Nimfast
Korporéson” főző csapatát.
Rendezvényünkön egyaránt jól szórakozhattak kicsik és nagyok. A gyerekek aszfaltrajzversenyen, szörpivó és tekeversenyen mérettethették meg magukat. Amíg a kicsik az
ugrálóvárban, vízidodgemben és kézműves foglalkozáson
töltötték idejüket, addig a nagyobbak és a felnőttek tekeversenyen, koncerteken és kézműves foglalkozáson vehettek
részt. A nap folyamán, a színpadon különböző fellépők műsorát hallgathatta, láthatta az érdeklődő közönség. Fellépőink voltak: többek között a Rezeda népdalkör, Barna Barnabás, Pásztor Béci, az Izé Mega Hogyishíjják és az AC/DC
számokat játszó AB/CD együttes is.
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ELISMERÉS A KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség
a Miskolc Városi Rendőrkapitányság dísztermében tartotta
a 2016 évi közgyűlését. A előző évben végzet munkáról,
gazdálkodásról és az ez évi tervekről hallhattak rövid, tömör beszámolókat a jelenlévők. Az előadásokat követően
Csóra György a megyei szövetség elnöke, Országos Polgárőr Szövetség ( továbbiakban:OPSZ) majd helyi elismeréseket, kitüntetéseket és ajándéktárgyakat adott át az elmúlt évben kiemelkedő munkát végző polgárőröknek és
támogatóknak. Ezek átvételében Sajóbábony is érdekelt
volt. Sajóbábony Város Polgárőr Egyesület elnöke Mézes István, 25 éves kiemelkedő munkájáért az
OPSZ elnökének Dr. Túrós Andrásnak, a “Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát vehette át.
Márton Ferenc

KOMFIRMÁCIÓ A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
2016. május 1 - én boldogan, felkészülten vallott számot 8
konfirmandus (7 lány és 1 fiú) arról, hogy megismerték a
református egyház alapvető tanításait. Az ezt követő istentiszteleten megvallották hitüket az Apostoli Hitvallás és a
konfirmációi vallástétel szavaival valamint megerősítették
a Krisztushoz és a Református Egyházhoz való hovatartozásukat.
Az esemény mindenki számára örömteli pillanat volt!

HORGÁSZVERSENY
Május 14-én szombaton, a Déryné Szabadidőközpont és Városi
Könyvtár horgászversenyt szervezett a Holtsajó horgásztavon.
A verseny rendszeres programja az intézménynek.
Szombat kora reggel 25 sajóbábonyi horgász vállalkozott arra,
hogy összeméri tudását.
A mezőnyt két női horgász is erősítette.
A 15 óráig tartó megmérettetésen végül Balogh Tibor nyert,
aki a nap legnagyobb fogásának is a birtokosa lett (2.30 kg-os
ponty). A 2. helyen Moczó Zoltán végzett, és a képzeletbeli dobogó 3. helyére Aranyi Máté léphetett fel.
1-12. helyig lettek díjazva a horgászok, a nyeremények között horgászfelszerelések szerepeltek. A
díjátadást megelőzően a szervezők ebéddel kedveskedtek a horgászverseny résztvevőinek. Az időjárás
nem volt kegyes a versenyzőkhöz, de kellemes környezetben, jó társaságban tölthették a napot.
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"Én kis kertet kerteltem"- Sajóbábonyi Környezetszépítő Verseny - 2016.
Sajóbábony Város Önkormányzata Környezetszépítő versenyt hirdet.
A társasházas és a családi házas övezetben egyaránt több olyan előkert is van Sajóbábonyban, amely évről évre felkelti a figyelmet
szépségével, igényességével.
Az Önkormányzat Településfejlesztési bizottsága az igényes, ápolt
előkertek kialakításának népszerűsítése érdekében egyrészt szeretné
elismerni azok munkáját, akik saját környezetük ápolásával, díszítésével is hozzájárulnak a város szépítéséhez, másrészt ösztönözni
kívánja, hogy egyre többen tegyék ezt.
A verseny törekvés továbbá arra, hogy felhívja a figyelmet az épített
és természeti környezet tiszteletének a jelentőségére, ill. a lakosság, a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók részvétele által az
együttműködés fontosságára. A versenyre jelentkezők munkájukkal
hozzájárulnak egy kulturált, esztétikus, környezetbarát és vendégváró városkép kialakításához.
KATEGÓRIÁK
- CSALÁDI HÁZ LEGSZEBB ELŐKERTJE
- TÁRSAS HÁZ LEGSZEBB ELŐKERTJE
- KÖZINTÉZMÉNY LEGSZEBB ELŐKERTJE
- VÁLLALKOZÁS LEGSZEBB ELŐKERTJE
- VIRÁGOS ERKÉLYEK
(Üzletek, vendéglátó ipari egységek, vállalkozások telephelyei parkosított területei)
/A közterületről nem látható kertek, kertrészletek nem vehetnek részt a bírálaton!/
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Bárki benevezheti saját előkertjét, vagy egy általa szépnek tartott kertet.
A versenyre jelentkezni nevezési lap kitöltésével lehet, amely átvehető a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2.) illetve elektronikus formában letölthető a
www.sajobabony.hu oldalon.
A nevezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt területről készített 3 db fotót. Ezeket személyes leadásnál nyomtatva, 10 X 15-ös nagyságban, online leadásnál pedig 640 X 480-as méretben, JPEG formátumban, a hivatal@sajobabony.hu e-mail címre kell elküldeni.
Egy helyszínre csak egy pályázat nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának ideje:
2016. június 01 – június 30-ig
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ÉRTÉKELÉS

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága értékeli. A pályázatok értékelésének érdekében a zsűri több alkalommal szemrevételezi
és fotózza a pályázatokban szereplő területeket.
Elsősorban az esztétikai hatást figyelik, a növények kombinációját és az összhatást pontozzák.
(Az ápolt növényzet, rendezett környezet, már fél siker.)
Az elbírálásakor nagy hangsúlyt kap továbbá a kreativitás, a díszítőelemek beépítése, továbbá figyelembe veszik
azt is, mennyire egyedi és mennyire igényes a terület
gondozása.
A nyertes pályázatok fotói az eredményhirdetés után
megtekinthetők a város honlapján és a TIP-TV online felületein. Minden kategóriákban az első három helyezett részesül díjazásban:
DÍJAK
1. helyezett: oklevél és 25.000.- Ft értékű jutalom
2. helyezett: oklevél és 15.000.- Ft értékű jutalom
3. helyezett: oklevél és 10.000.- Ft értékű jutalom
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Sajóbábonyi Városnap keretében kerül sor 2016. augusztus 27-én.
További felvilágosítás a 46/549-030-as telefonszámon.
MINDEN PÁLYÁZÓNAK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!
Dr. Szilva István
Polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Barcika Rovar Kft. rágcsálóirtást vállal településünkön.
Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő ismételt feltöltését,
illetve újak kihelyezését minden lakos a saját költségén veheti igénybe a Barcika Rovar Kft-től.
Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok feltöltése: 500 Ft/doboz.
Új rágcsálóirtó doboz, feltöltve: 2.000 Ft/doboz.
A rágcsálóirtás iránti igényüket a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy a 46/549030-as telefonszámon tehetik meg.
A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre, háziállatra veszélyes
lehet. A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.
Felelős gázmester: Hudák Péter, Tel.: 20/965-16-12
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KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ SAJÓBÁBONYBAN
A Sajóbábonyi Ipari Parkban 2016. május 20-án, immáron 11. alkalommal került megrendezésre a környékbeli általános iskolásoknak szóló környezetvédelmi vetélkedő, melyet az ÉMK Kft., mint a KISS
CÉGCSOPORT tagja szervezett.
A versenyre 22 csapat (66 diák) adta le a jelentkezését. Dr. Szilva István Sajóbábony polgármestere nyitotta meg a rendezvényt kora reggel, ezután a diákok üzemlátogatáson vehettek részt a gyártelep nagyobb
cégeinél. Mindezek után 12 órától kezdődött a megmérettetés, amelyen játékos, könnyed feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevő tanulóknak.
Az eredményhirdetésre és a díjátadóra délután két órakor kerül sor, ahol a meghívott zsűritagok – többek
között a Katasztrófavédelemi Igazgatóság valamint a Környezetvédelemi és Természetvédelmi Főosztály képviselői - adták át a nyereményeket.
Alsósoknál az I. helyezett a Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Ált. Iskola csapata lett,
A felsősöknél I. helyen a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola csapata végzett.
Gratulálunk a helyezett csapatoknak és felkészítőiknek!
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KIHÍVÁS NAPJA SAJÓBÁBONYBAN
Településünk hosszú idő után, idén újra
megrendezte az országosan ismert Kihívás Napjának elnevezett sportnapot, ezúttal május 25-én. Délelőtt tíztől este fél
nyolcig legalább 15 percig tartó testmozgást magába foglaló programokon vehetett részt a város apraja nagyja. Több száz
sajóbábonyi teljesítette a „Kihívás Napját”. Minden résztvevő megtalálhatta a
számára leginkább megfelelő mozgásformát, az alábbi sporttevékenységek közül:
séta, futás, tekézés, kerékpározás, zsákba futás, babakocsi túra, zumba, stb.
Többen még csak nézelődtek, de remélhetőleg jövőre már ők is részt vesznek a pulzusnövelő gyakorlatokban. Köszönet minden résztvevőnek, szervezőnek, lebonyolítónak, kísérőnek. Külön köszönet az
óvodák (Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Pitypang Egységes Óvoda- Bölcsőde Tagóvoda) és a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusainak és a gyerekeknek, akik nagy lelkesedéssel, kimagasló számban vettek részt a Kihívás napi programokon.

A FELÚJÍTOTT DÉRYNÉ SZABADIDŐKÖZPONT ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Újabb közintézményt sikerült modernizálni! Május 24-én
került átadásra a Déryné Szabadidőközpont és Városi
Könyvtár. A fejújítás közel 12 millió forintba került,
amelynek köszönhetően teljesen megújult a könyvtár és a
művelődési ház! Az átadáson részt vett és ünnepi beszédet
mondott Demeter Ervin , a BAZ Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, valamint Szabóné -Bikki Ágnes, a
Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője. A fejlesztés szinte teljes egészében kizárólag önkormányzati dolgozóknak és közfoglalkoztatottaknak köszönhetően valósult meg.
Gratulálok a kivitelezőknek, igazi értékteremtő munka
amit elvégeztek!
A felújítás után olyan könyvtárral gazdagodott Városunk,
amely ma már megfelel azoknak a követelményeknek,
amelyek a XXI. század korszerű könyvtárait, információs
központjait jellemzik.
Várjuk a régi és új, olvasni vágyó látogatókat!
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő (kék-sárga színű) edényeket kettő hetente pénteki napokon szállítja el a ZV. Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
A következő szállítási időpont: 2016. június 03. (péntek)

KÖZMEGHALLGATÁS
2016. június 02-án csütörtökön Sajóbábony Város Képviselő - testülete közmeghallgatást tart a
Deák Ferenc Általános Iskola Zsibongójában 18.00 órai kezdettel.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Közmunkaprogram 2016
Sajóbábony Város Önkormányzata a 2016. évi startmunka
keretében több közfoglalkoztatási programot valósít meg.
A mezőgazdasági program keretében új alapokra helyezve
indítottuk el a növény, virág és gyümölcstermesztést. Részben
szabadföldi, részben fóliasátras növénytermesztést végeznek a
közfoglalkoztatottak.
A helyi sajátosságokra épülő program keretében betonelem,
oszlop és térkő gyártást, valamint drót gyártást végeznek a
munkások. Az itt készülő termékből már körbe kerítették a
mezőgazdasági terület egy részét, továbbá mindkét egyházi
temető, valamint a Tájház mögötti kert körbe kerítése is várhatóan az idei évben elkészül.
A programban készült térkövekkel a közintézmények előtti
parkolókat valamint a település rossz állapotban lévő járdáit
kívánjuk felújítani.
A belterületi utak karbantartási program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő szilárd burkolatú utak és járdák
kátyúzása, aszfaltozása folyamatosan zajlik.
A belvízelvezetés valamint az illegális hulladéklerakó elnevezésű programok keretében pedig a település vízelvezető árkainak, csapadék vízelvezetők tisztán tartása, a város zöld területeinek karbantartása, valamint a településen található illegális
hulladékok felszámolása történik meg.
A közfoglalkoztatásban tevékenykedő dolgozók gondos munkájának köszönhetően joggal számíthatunk bőséges termésre,
gondozott, tiszta környezetre.
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SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS
A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság utolsó
három fordulójához érkezett. A sajóbábonyi csapat is nagy harcot vív a dobogós helyezésért,
ugyanis a korábbi jó szereplés után a Bogács elleni 0:0 és a Felsőzsolcán elszenvedett 2:1-es vereséget követően a 4. helyen találták magukat a fiúk.
Június 4-én délután nagy csatára van kilátás,
ugyanis a listavezető Edelény csapata látogat el
hozzánk.
Reményeink szerint a dobogó 2. foka még megszerezhető., annál is inkább mivel a Szerencs csapatát hazai környezetben sziporkázó játékkal 10:0-ra győztük le. Az MVSC csapata felett 3-2-es győzelmet
arattunk.
A megyei góllövő listát Kovács Péter vezeti 34 góllal, a góllövő lista 3. helyen 23 góllal szintén az SVSE
labdarúgója Varga Zsigmond áll.

TEKE
2016.04.24. 21. forduló
A Sajóbábonyi VTE utolsó hazai mérkőzését a CHINOIN SC ellen
játszotta. Sajóbábony csapata magabiztos 7:1 arányú győzelmet
aratott. Az ifi játékosunk szoros és izgalmas csatában győzött.
2016.05.01. 22. forduló
A csapat a bajnokság utolsó mérkőzését a már bajnok Szanki OBSE
otthonában játszotta le és 5:3 arányban vereséget szenvedet. Az ifi
játékos is vereséggel zárta a mérkőzést. A Sajóbábonyiak éves teljesítménye a felnőtt csapatnál az ötödik helyre lett elég. Az ifisták
viszont megcsípték a harmadik helyet.
Gratulálunk!

FELHÍVÁS
SVSE utolsó bajnoki mérkőzését hazai pályán június 4-én (szombaton) 17:00 órai kezdettel játssza Edelény csapatával szemben. A bajnok csapat és az SVSE csapatának presztízs küzdelme várhatóan izgalmakkal teli mérkőzést tartogat a kilátogatók számára.
Buzdítsuk együtt az SVSE csapatát minél többen, hajrá Bábony!
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Fejtse meg a rejtvényt és küldje be!
A rejtvényt helyesesen megfejtők és beküldők között hárman értékes tárgyjutalomban részesülnek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2016.06.13-ig, Sajóbábony Polgármesteri Hivatal
Titkárságán.
Cím: Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em.
Az 2. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:
Domokos Lászlóné, Németh Rozália, Polák Zoltánné
Nyereményük egy-egy értékes könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át.
Gratulálunk!
BábonyInfó
Kiadó: Sajóbábony Város Önkormányzata
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
Felelős szerkesztő: Jelcs Zita
Kiadásért felelős személy: Hegedűs Zoltánné
Példányszám: 1000 db
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