
 

 II. évfolyam 5.szám - 2016. október 

 



 

2 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

Sajóbábony Város Önkormányzata 2016. augusztus 20-án a Katolikus templomban tartotta meg Szent 

István napi megemlékezését. 

A Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán Zsolt köszöntőjét követően, dr. Szilva 

István polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben idézte Szent István, Imre herceghez írott intelme-

it: „ A fiak kövessék az elődöket!”. 

Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész asszony megáldotta, Lipcsák János plébániai kormányzó, 

dr. Szarka János parochus megszentelte az új kenyeret. A közös imádság után Újvári Marika előadó mű-

vész adott ünnepi koncertet. 

KREATÍV KLUB KIÁLLÍTÁS 

A Déryné Szabadidőközpontban működő Kreatív klub tagjai és a vállalkozó szellemű sajóbábonyi lako-
sok munkáiból nyílt kiállítás 2016. augusztus 24-én, a Városnap kísérő programjaként. A bemutatott tár-

gyak hűen tükrözték a kiállítók találékonyságát, kreativitását. A kíváncsi érdeklődők megcsodálhatták 
többek között: a papír maketteket, a jobb agyféltekés rajzokat, a transzfer dekopázst, üvegfestést, a kelim 
hímzést, a fafaragás, a horgolás és kötés technikáit és még nagyon sok érdekes dolgot. A kiállítást nagy 
érdeklődés kísérte. 

Kiállítók: Angelné Zsuzsa,Vincze Terike, Virágné Margó, Szélesi Zsolt, Németh Rozika, Ácsné Piroska, 

Molnárné Marika, Héczeiné Zsóka, Rátkai Gábor, Szokolyi Piroska, Nyemeczné Zsóka, Bodnár József-

né, Bodnár Zsuzsa, Szilváné Vera, Polgári Győzőné, Vargáné Tünde, Rátkainé Majnár Katalin, Ákom 
Ágnes, Jobbágy Gyöngyi. 
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2016. augusztus 27-én, Sajóbábony VIII. vá-

rosnapját ünnepelte. A rendezvényen már a ko-

ra délelőtti órákban összemérhették tudásukat a 

vetélkedni vágyó gyermekek és felnőttek egy-

aránt (családi tekeversenyen, rajz és kamionhú-

zó versenyen szórakozhattak kicsik és nagyok). 

A salakos, bitumenes és füves pályán veterán 

autó, Kiss Pál Tamás és ifj. Kiss László jóvol-

tából versenyautó bemutató, kézműves foglal-

kozások, lufihajtogató bohóc, a Honvédség sát-

ránál pedig repülő szimulátor fokozták a gyer-

mekes családok jó hangulatát.  

A nap folyamán lehetőség nyílt városnéző kis-

vonatozásra, a Barantások segédletével harci 

eszközök kipróbálására és lovaglásra egyaránt.  

A Borostyán Mihály Sportközpont területén 

felállított színpadon: a Kincses fivérek, a Reze-

da Népdalkör, a Diósgyőri Kocsis Pál 

kertbarátkör, Seres Ildikó, Gáspár Anni, dr. 

Nagy Géza produkciók és Ducsai Ági divatbe-

mutatója szórakoztatta a közönséget. A város-

nap idei sztárvendégei Dér Heni, ZZ Copy, 

Varga Viktor, Unisex és Zoltán Erika voltak. 

Az ismert előadók elvarázsolták a sajóbábonyi 

lakosokat. 

A Déryné Szabadidőközpontban a Kreatív klub 

és a Kertbarátok terméskiállítását lehetett meg-

tekinteni, a Tájház is nyitva tartott reggel 9 és 

délután 15 óra között. 

A Városnapon közel 50 fős létszámmal város-

unk testvértelepülése Rejdova is képviseltette 

magát.  

Dr. Szilva István polgármester úr ünnepi beszé-

dét követően Király Gáborné jegyző asszony-

nyal, Mézes Istvánnak aranygyűrűt, Bányiné 

Varga Erzsébet nagytiszteletű lelkész asszony-

nak Sajóbábonyért Érdemérmet adott át a kép-

viselő- testület döntése alapján.  

Minden érdeklődő megtalálhatta a számára leg-

szórakoztatóbb kikapcsolódási formát a progra-

mok sokszínűségéből adódóan. 

A városnapi rendezvényt csodálatos tűzijáték 
zárta. 
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JÁRJUK KÖRBE SAJÓBÁBONYT 

 

2016. szeptember 17-én a kissé borongós idő ellenére, a 

tavalyihoz képest nagyobb túrára 20 fő sorakozott fel. A 

jelentkezők egy-egy „Járjuk Körbe Sajóbábonyt” pólót 

kaptak ajándékba. A túráról, illetve a napi programról 

Orbán Zsolt a Művelődési Ház igazgatója adott tájékoz-

tatást. A városháza épülete elől induló csapatot Pásztor 

Barna mezőőr autóval kísérte. Sztupák Péter vezetésével 

09.00-kor elindult a már hagyományosnak tekinthető 

túra. A Váci utat elhagyva földúton haladtak a Darvas 

dűlő – Nagykorcsolyás hegy - Tömlöctető útvonalon, 

majd a kápolnai gerinc túraútvonalon kellett a 9.6 km-es 

távot teljesíteni. A tájházba érkezést követően Gál Béla 

és Orbán Zsolt ebéddel várta a kissé sem fáradt, élmé-

nyekkel gazdagodó csapatot. Az időjárás a tavalyihoz 

hasonlóan az ebéd elfogyasztásakor kezdett elromlani, 

mindezt apró esőcseppek jelezték. Összességében rop-

pant elégedetten távozhatott mindenki, a bátrabbak egy 

hasonló téli túrát javasoltak a szervezőknek. 

2016. október. 07-én ünnepélyes keretek között fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a sajóbábonyi 

Hollandkert Idősek Otthona! Ez alatt az időszak alatt több mint 500 lakója volt már az otthonnak! Az 

idősek ápolásáról manapság már 27 fő gondoskodik! Az intézmény kimagasló, színvonalas szolgáltatása 

megyei szinten is elismert! 

Igazán büszkék lehetünk az itt dolgozókra, hiszen teljesítményükkel nagyban hozzájárulnak Sajóbábony 

pozitív megítéléséhez! 

Sajóbábony Város Önkormányzata gratulál az intézményt alapító és működtető Kerekes családnak, szol-

gálatukhoz további sok sikert, egészséget, kitartást és türelmet kíván! 
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KERTBARÁTKÖR 

A nyár folyamán a következő eseményeken vettünk részt, 

tartottunk meg. 

Soros kertbarátköri ülést tartottunk június 6-án. F. Nagy 

Zsuzsa ökológus színes előadásában beszélt a tápanyag 

utánpótlásról, a komposztálás sokféleségéről. 

A meggy és cseresznye érés időszakában – június 15-én – 

szakmai kirándulás volt Legyesbényén és Bekecsen. A 

tulajdonos Polonkai Ferenc agrármérnök a meggyes ültet-

vényébe kísért bennünket (18 fő). Részletesen ismertette 

a termesztés menetét és bemutatta a kajszibarackosát is.  

Július 30-án a kertlátogatást szerveztünk a Kinizsi út 2.sz. 

alatti portára. Láthattuk Tóth Gyuláné és férje kertjének 

büszkeségeit: több féle gyümölcsfát, az ápolt szőlősoro-

kat, a konyhakert zöldségeit, az előkert pompázó virágait. 

Az augusztus 15-i összejövetelünkön Nagy János a Diós-

győri Kocsis Pál kertbarátkör elnöke beszélt az idén „100 

éves a kertközösség” múltjáról, jelenéről, az együttműkö-

dési lehetőségekről. Az ülés második részében a hónap 

végi szervezési feladatokat pontosítottuk. 

A városnapi rendezvénysorozaton belül megrendeztük 

(augusztus 25-én) a hagyományos kertészeti kiállításun-

kat. Köszönet, hogy bemutatták terméseiket, tárgyaikat: 

Tardi Pál, Tóth Gyuláné, Molnár Zoltánné, Kiss László, 

Szabó Bertalan, Tóth Béla, Szemán Jánosné, Zelenák Fe-

renc, Mályinkó József, Rontó András, Bacskai Mihály, 

Islai József, Bartha Lászlóné, Mészáros Benjamin és az 

Önkormányzat Kertészete. 

A városnapon fogadtuk a Diósgyőri Kertbarátkör tagjait. 

A kiállító teremben köszöntötte a csoportot, egyben be-

mutatta a települést dr. Szilva István polgármester, majd 

színvonalas énekkari műsort adtak a sportpálya színpa-

dán. A délután folyamán a két kertbarátkör vendéglátás 

keretén belül találkozott a Tájház udvarán. Főzött: Bíró 

Bertalan és segítői. Népes létszámmal szeptember 3-án 

autóbusszal mentünk a XI. Császtai Búcsúra. Az utazási 

lehetőség nyitott volt, lakossági érdeklődők is jöhettek. A 

búcsú színességében beneveztünk a bográcsfőző verseny-

be. A Bartha Lászlóné által összefogott főzőcsapat – Sza-

bó Ilona, Szemán Jánosné, Lengyel János – finom töltött 

káposztája kivívta mindenki elismerését. Kellemes idő-

ben, szép környezetben, örültünk a programoknak, erősí-

tettük összetartozásunkat.   

Molnár Zoltán 

   elnök 
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ANYATEJES VILÁGNAP 

„Anyaföld az öled, melybe kicsiny magként hulltam, tested templomában emberré alakultam. Mindent 

adó szereteted Mai napig éltet; drága Édesanyám, köszönöm, hogy élek!” 

                                                                                                                                              (Simon András)  

A Védőnői Szolgálat 2016. szeptember 23-án Anyatejes világnapi rendezvényen köszöntötte a gyerme-

keiket anyatejjel tápláló édesanyákat és a várandósokat a Déryné Szabadidőközpont nagytermében. A 

változatos program részeként az ünnepeltek meghallgathatták az óvodások és az általános iskolások rö-

vid műsorát, majd dr. Kerekes Ferenc háziorvos és Gazdigné Szabó Beáta védőnő szakmai előadását, 

tájékoztatóját. 

IDŐSEK NAPJA SAJÓBÁBONYBAN 

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” 

                                                                                                                                             (Sütő András) 

2016. szeptember 30-án, a város 60 és 70 év közötti lakosaié ( „kis korcsoportosok”) volt a főszerep. Eb-

ben az évben Őket látta vendégül Sajóbábony Város Önkormányzata, hogy kifejezze tiszteletét és, hogy 

megköszönje a tudást, az átadott tapasztalatokat, bölcsességet, toleranciát, amit az idősektől kapott. 

Dr. Szilva István ünnepi köszöntőjét követően, színvonalas műsorral kedveskedtek városunk „idős” lakó-

inak: A Rezeda Népdalkör, Szabó Viktória, Cselepák Balázs és Molnár Andrea, a zenét pedig Pásztor 

Béla szolgáltatta. A rendezvény vendégei egy meglepetés nyereményjátékon is részt vettek, ahol a sze-

rencsések értékes nyereményekkel gazdagodtak. 
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Tokaj-Hegyalján kirándultak 

A sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Sportegyesület rendsze-

resen szervez kirándulásokat a lakosság részére. Legutóbb 

Tokaj-Hegyaljára vitt a 20 fő útja augusztus 14-én az 

egyesület elnökének, Sólyom Sándornak a szervezésében. 

A csoport megtekintette a mádi zsinagógát, Tarcalon a ta-

valy felállított 8,5 méter magas Áldó Krisztus szobrot a 

település melletti hegyen, valamint a szerencsi vár udvarán 

a Zempléni Művészeti Fesztivál keretében fellépő 

Puzangalan nevű gyermekkórus műsorát.  

NAPRAFORGÓ BRIKETT ELADÓ 

Napraforgóhéj brikett értékesítése a Sajóbábonyi Ipari Parkban! Közvetlenül a gyártótól, folyamatosan! 

Vásárlás munkaidőben: 7-15 óráig 

Darabos ár: 45 Ft/kg 

   Csomagolva: 57 Ft/kg 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk! 

Érd:06-30/646-9792 

erdelyine.maria@kiserokft.hu 

KÖNYVAJÁNLÓ, ÚJDONSÁG A KÖNYVTÁRUNKBAN 

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek 

A történet szerint Will egy nagyon gazdag és nagyon aktív életet élő fiatal-

ember, aki egy balesetben olyan sérüléseket szenved, hogy élete végéig to-

lókocsiba kényszerül; mind a négy végtagja lebénul, kvadriplégiás lesz. 

Lou pedig épp elveszítette a munkáját és mivel ő a fő pénzkereső a család-

jukban, így nagyon sürgősen valami munkát kell találnia. A munkaközvetí-

tőben sok sikertelen munka után végül felajánlanak neki egy segítői munkát 

egy kvadriplégiás mellé, ahová a legnagyobb megdöbbenésére fel is veszik. 

Így megkapja a morcos és rideg Willt, aki mindent megtesz azért, hogy a 

lányt elüldözze magától. 

Összességében egy fájdalmasan szép történet, amit mindenkinek javasolnék 

olvasásra. Fiúknak és lányoknak egyaránt, hiszen, bár a történet romanti-

kus, de én úgy vélem, hogy mindenkinek fontos megismerni Will és Lou 

történetét. És csak annyival zárnám, amit Will mondott Lou-nak: 

CSAK ÉLJ JÓL. CSAK ÉLJ. 

mailto:erdelyine.maria@kiserokft.hu
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PÁLYÁZTUNK, NYERTÜNK! 

Az Önkormányzat, a tavalyi évhez hasonlóan pályázott és nyert a 2016. évi közművelődési érdekeltség-

növelő támogatáson. Az előkészítési munkálatokban aktívan részt vett a Déryné Szabadidőközpont és 

Városi Könyvtár igazgatója is. A képviselőtestületnek köszönhetően jelentős, félmilliós forint összegű 

önrésszel járult hozzá az Önkormányzat a pályázat sikeréhez. A támogatás mértéke több, mint félmillió 

forint, amely vissza nem térintendő. A forrást a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár új eszkö-

zök beszerzésére, pótlására fogja felhasználni. 

REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY/ 

SAJÓBÁBONY 1956-2016 

Hazánk idén ünnepli az 1956-os Forradalom és  

Szabadságharc 60. évfordulóját. 

Magyarország Kormánya és az 1956-os Emlékbizott-

ság megbízásából a Történelem és Társadalom Kuta-

tásért Közalapítvány pályázatot hirdetett az antikom-

munista forradalmat és a kapcsolódó eseményeket fel-

idéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító 

ún. „Büszkeségpontok” kialakítására. A Sajóbábonyi Református Egyházért Alapítvány sikeresen pályá-

zott a fentiek megvalósítására, így a lehetőség adott arra, hogy Sajóbábony Város lakossága közösen, 

méltó módon emlékezhessen meg 56’-ról.  

A rendezvénysorozat első programjaként ünnepi megemlékező műsor lesz  2016. október 21-én, 15.00-

kor a Deák Ferenc Általános Iskolában. A későbbiekben 56’-os témájú emlékkiállítás, komolyzenei 

koncert és rajzpályázat is megrendezésre kerül. 

A  további programokról hamarosan részletes tájékoztatás várható.  

Legyen 1956 szellemisége és emléke közös! Ünnepeljünk együtt! 

Rendezvényeink látogatása ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

                                                                                                                                                 Tóth Béla 

                                                                                                              Alapítványi elnök 

Pályázati lehetőség – Mikrovállalkozás indítása 
 

12 millió forint vissza nem térítendő támogatás 

vállalkozása elindításához! 

10.000 fő alatti településen él, és még nem volt vállalkozó, 

akkor ne hagyja ki ezt a lehetőséget! 

Első szakasz benyújtási határideje: 2016.10.24-2016.11.24. 
 

Bővebb tájékoztatás: 

www.palyazat.gov.hu 
 

http://www.palyazat.gov.hu
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

TELEPÜLÉSI BEJÁRÁS 
 

Az őszi bejárás alkalmával, hasonlóan a tavaszi alkalomhoz meg-

tekintettük a lakosok által jelzett problémákat, valamint a jövőbeli 

fejlesztések helyszíneit!  

 
ESZKÖZFEJLESZTÉS 

Újabb sikeres pályázatnak köszönhető-

en jelentős eszközfejlesztést hajt végre 

Sajóbábony önkormányzata. A több 

mint 3,5 M forintos gépbeszerzés so-

rán többek között hidraulikus emelő, 

homlokrakodó, hóeke, rakodó kanál és 

Big-Bag zsák emelő került beszerzés-

re!Az új eszközök megkönnyítik, 

gyorsabbá, hatékonyabbá teszik az ön-

kormányzat munkáját!  

ORVOSI RENDELŐ PARKOLÓJÁNAK 

KIALAKÍTÁSA 

Az orvosi rendelő udvarán lévő parkoló térkövezése 

Sajóbábony közfoglalkoztatottainak közreműködésé-

vel elkészült. Ez a terület a rendelőben dolgozó 

egészségügyi személyzet részére van fenntartva.  

A munkálatok a külső területen is folytatódnak, biz-

tosítva így a  betegek részére is az igényes, megfelelő 

parkolótér  kialakítását. 

Az önkormányzat és a hulladékszállítással megbízott vállalkozás közös döntése alapján, a tavaszi alka-

lomhoz hasonlóan ősszel is lehetőség nyílik a zöldhulladék kihelyezésére 2016. október 24-én (hétfőn), 

a külön erre a célra kihelyezett konténerekbe, az alábbi helyszíneken: 

 Deák F. út - Váci M. út / kereszteződése 

 Vörösmarty M. u. / salakpálya bejáró 

 Kossuth út / Tájházzal szemben 

 Kossuth út - Eperjesi út / kereszteződése 

Kérünk mindenkit, hogy kizárólag zöld hulladékot helyezzen el a kihelyezett konténerekbe! 
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ÚJ KÖNTÖSBE ÖLTÖZÖTT A TANÁCSTEREM 

A MESZ dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak a közreműködésével telje-

sen új, modern külsőt kapott Sajóbábony Város Önkormányzatának Tanácster-

me. A helyiség a házasságkötések polgári szertartásainak, valamint a testületi 

ülések (az Önkormányzat Tárgyalójaként) helyszínéül is funkcionál. 

Tájékozató az országos népszavazásról 

2016. október 2. napján országos népszavazásra került sor, mely településünkön zökkenőmentesen, rend-

kívüli esemény nélkül lezajlott.   

A szavazásra Sajóbábonyban 2226 fő volt jogosult. A szavazókörök összesítése alapján a szavazásra jo-

gosult választópolgárok közül 944-en éltek választójogukkal, ez 42,4 % - os részvételi arányt jelent. 

A 893 érvényes szavazólapon 870 nem és 23 igen szavazat volt.  

Az Országos népszavazás összesített eredménye 
 

 

 

 

 

Király Gáborné  
jegyző 

FELHÍVÁS KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓRA 

Tisztelt kerékpár tulajdonosok!  

Városunk is csatlakozik az országosan meghirdetett  BIKESAFE (Bicikli regisztrá-

ció) programhoz.  

A  projekt célja: magas szintű védelem kialakítása, a bicikli eltulajdonításának megelőzése, illetve a 

megtörtént jogsértések hatékonyabb felderítése. Az érdeklődők ingyenesen regisztráltathatják kerékpár-

jaikat a Sajóbábonyi Rendőrőrsön (előre egyeztetett időpontban), ahol minden kerékpárról adatlap kerül 

kiállításra az egyedi azonosító elemek rögzítésével (márka, modell, szín, felszerelések, vázméret, 

stb.). A rögzített adatok felkerülnek a Bike Safe digitális adatbázisába, amely valamennyi rendőri szerv 

számára elérhető. 

Ha bővebb felvilágosítást szeretne, illetve jelentkezne a regisztrációra, akkor kérjük november 4-ig je-

lezze ezt a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen (Bocskai út 2., 2. emelet),              

06-46/549-030 telefonszámon, vagy a hivatal@sajobabony.hu e-mail címen. Nevének, címének, telefo-

nos elérhetőségének és a kerékpár(ok) számának megadásával. 

A névjegyzék-
ben lévő  vá-

lasztópolgárok 
száma 

Szavazó-
ként megje-
lentek szá-

ma összesen 

Érvényes 
szavazóla-
pok  száma 

Érvényte-
len szava-
zólapok  
száma 

2226 944 893 51 
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SPORTHÍREK 

LABDARÚGÁS 

A 2016 őszi szezon 8. fordulója után, Sajóbábony csapata a tabella 4.helyén áll. Hazai pályáján a még 

egy összecsapás vár a focistáinkra a Mojito-Lemon BTE Felsőzsolca csapata ellen. Idegenben még 2 

mérkőzést játszanak a Sajóbábonyiak. 

 2016.08.13. Szendrő– Sajóbábony 2-3 

 2016.08.21. Sajóbábony-Onga 4-1 

 2016.08.27. Tiszakeszi-Sajóbábony 2-1 

 2016.09.03. Sajóbábony-Bőcs 4-1 

 2016.09.10. Bogács Termálfürdő-Sajóbábony 2-0 

 2016.09.17. Sajóbábony-Mád 1-2 

 2016.09.24. Sajóbábony-Bánhorváti 3-1 

 2016.10.01. Sajóbábony –Mvsc  1-0 

TEKE  
A Sajóbábony Városi Teke Egyesület idegenben kezdte meg a 2016/2017-es szezont a Somosi TK ellen 

Somoskőfalun. Kissé nehezen indult a mérkőzés, de Komjáti Krisztián remek teljesítményének köszön-

hetően sikeresen vettük az első akadályt. Ifistánk, Kavalecz Tamás is elhozta a 2 pontot. 

Somosi TK : Sajóbábonyi VTE 3 : 5 

A 2. fordulóban itthon játszott a csapat, és kitűnő napot fogtak ki a fiúk. Bátonyterenyei TK II. - Csépe 

és társai csapata ellen kiütéses győzelmet arattunk, minden szett pontot a mieink szereztek meg, így 8:0-

ra győztünk. Az ifi is magabiztosan nyert. 

Sajóbábonyi VTE : Bátonyterenyei TK II. - Csépe és társai 8 : 0 

A 3. fordulóba is remek napot fogtak ki a bábonyi tekés fiúk, hiszen szenzációs játékkal győztük le ide-

genben az Olajos TK csapatát. Minden párban, az ifit is ideértve, magabiztos játékot mutattunk be, játé-

kosaink esélyt sem adtak az ellenfélnek. 

Olajos TK : Sajóbábonyi VTE 0 : 8 

Nádújfalu csapatát láttuk vendégül, akik az előző fordulóban megtréfáltak bennünket, és győztesen tá-

voztak Sajóbábonyból. A csapat a visszavágás gondolatával lépett pályára a 4. fordulóban. Jól kezdtünk, 

majd jött egy kis megtorpanás, de a mérkőzés végére visszaállt a rend, és a mérkőzés végén örülhettünk a 

fontos győzelemnek, ahogy az ifi is. 

Sajóbábonyi VTE : Nádújfalu KSE 5 : 3 

Presztízsmeccsen léptünk pályára a Postás SE otthonában. Két nagyszerű formában lévő csapat feszült 

egymásnak, akik a tabella első 2 helyezettjei. Csapatunk tagjai ennek megfelelően kezdték a párharcot az 

5. fordulóban. Mindenki összeszedett volt ezen a napon, kisebb megingástól eltekintve magabiztosan 

hoztuk a mérkőzést. Történelmi sikert arattunk, hiszen ilyen jól, 5 győzelemmel sohasem kezdtünk még 

szezont. A újdonsült apuka, Komjáti Krisztián 459 fával csapata legjobbja volt. 

Gratulálunk a kislányához, Annához, jó egészséget kívánunk az egész családnak.  

Sajnos az ifinek nem sikerült a győzelem.  

Postás SE : Sajóbábonyi VSE 2 : 6 
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BábonyInfó 

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

Felelős szerkesztő: Jelcs Zita 
Kiadásért felelős személy: Hegedűs Zoltánné 

Példányszám: 1000 db 

                                                                                                                                       

Fejtse meg a rejtvényt és küldje be! 

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

nek. A megfejtéseket zárt borítékban várjuk 2016.11.04-ig, a Sajóbábony Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán.  

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

Az 2. számban megjelent rejtvény rovatunk nyertesei:  

Ácsné Takács Adrienn, Tomori Istvánné, Rusz László 

Nyereményük egy-egy értékes könyvutalvány és könyvcsomag, melyet előzetes egyeztetés után a 

Polgármesteri Hivatal Titkárságán vehetnek át. 

Gratulálunk! 


