Kedves Látogató!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket honlapunkon Sajóbábony Város
Önkormányzata és vendégszerető lakossága nevében.
Weboldalunk segítségével virtuális barangolást tehet a Bükk lankái által határolt
városunkban, mely 2009-ben nyerte el a városi címet és igazán sokszínű szeglete
hazánknak.
Sajóbábony Miskolctól 13 kilométerre északra, a Bükk-vidéken, a Tardonaidombság és a Sajó-medencének a találkozásánál helyezkedik el. A település két
markánsan elkülönülő részre oszlik: az Ófalura és a lakótelepre. Az ófalui rész a
Bábony patak völgyében búvik meg, a 26-os főútról, a református és a katolikus
templom kivételével nem is látható. A lakótelep, mely méretében és lakosai
számát tekintve is meghatározó része Sajóbábonynak, a Sajó-medence sík
területén helyezkedik el, olyan benyomást keltve, mintha a település a völgyből
kifolyt volna a síkságra, ahol aztán kényelmesen szétterült.
Árpád-kori településünk Babun néven szerepel egy 1325-ös oklevélben, kevés
híján 700 éve van tehát írásos múltunk Sajóbábony eredetéről.
Az 1990-es évek elején településünk egyik dombtetején ásatásokat végeztek,
ahol többek között pattintott kőszerszámokat tártak fel, ebből is látszik, hogy
már az ősember idejében is éltek eme csodás vidéken.
Érdemes elidőzni Sajóbábonyban, amely egyszerre kistelepülési hangulatú,
ugyanakkor városias építészeti értékeket ötvöző település.
A településen működő Ipari Park óriási értéke és kincse a városnak, az ezzel
kapcsolatos főbb információkat is megtalálják a weboldalunkon.
Egy honlap ma már elengedhetetlen minden település életében – ez a
leghatékonyabb módja megmutatni önmagunkat a külvilág számára, és
szolgáltatásokat nyújtani az itt élő állampolgárok részére.
Oldalunkon igyekszünk teljes körű képet nyújtani a város társadalmi, gazdasági,
kulturális és történelmi fejlődéséről, a jelenlegi helyzetéről és elképzeléseiről,
továbbá az önkormányzati és a civil élet aktualitásairól.
Az önkormányzatnak nagyon fontos, hogy minden itt elérhető információ friss
és naprakész legyen.
Ebben szeretnénk kérni a látogatóink segítségét is: akár elégedettek, akár
elégedetlenek valamely itt nyújtott szolgáltatással, azt kérjük, jelezzék nekünk a

Kapcsolat fülben található elérhetőségeink valamelyikén. Szeretnénk, ha ez
valódi, hasznos honlap lehetne mindenki számára, és ezért készen állunk újra és
újra megújulni.
Bízom abban, hogy felmerülő kérdéseire itt választ kap, és remélem, hogy ezzel
a rövid bevezetővel sikerült felkeltenünk érdeklődését, és hamarosan Önt is
vendégünkként vagy újdonsült lakosként köszönthetjük Sajóbábonyban!
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