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Vállalkozói fórum

„A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívás keretében megvaósuló, a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022 azonosító
számú, „Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben” című projekt keretében az eddig megvalósult 
programokról az alábbiakban számolunk be, illetve tájékoztatást adunk a jövőbeni programokról.

2020. év elején hagyományos vállalkozói fórumot és pezsgős koccintást rendeztünk a 

Sajóbábony városban működő vállalkozások részére. A január 22 -én megtartott 

színvonalas eseményen részt vettek a helyi székhellyel rendelkező kis- és 

nagyvállalatok képviselői is. A fórumon jelen voltak a mikrovállalkozások és a nagyobb 

cégek vezetői is.

A felvezetőt követően a fórumon dr. Szilva István, a város polgármestere adott 

tájékoztatást a jelenlévők részére az elmúlt időszak eseményeiről, illetve az 

elkövetkezendő időszak céljairól. A vállalkozások vezetői megismerhették a TOP- 

5.3.1-16 pályázat forrásából megvalósulásra került, illetve megvalósítandó, 

közösségformáló, közösségépítő eseményeket. Ezekkel kapcsolatosan a 

vállalkozások résztvevői is megosztották pozitív tapasztalataikat.

Közösségi kiállítás

Lakossági fórum 

A közösségi kiállítás népszerű program volt 2020-ban. Az augusztus 27-én megnyitott 

kiállítást nagy érdeklődéssel fogadta a lakosság, hiszen 155 fő sajóbábonyi polgár 

tekintette azt meg a  Kreatív klub alkotásait.

A kiállítást megtekintők megcsodálhattak többek között papírfonást, papír maketteket, 

gyöngyfűzést, vashulladék szobrocskákat, harisnya virágot, kötés-horgolás, hímzést, 

ünnepi dekorációkat. A kiállításon összesen 24 kiállító vett részt, akik több száz kreatív 

munkát állítottak ki.

A kiállításon megjelent tisztelt látogatók részére vendéglátást rendeztünk.

Közlekedésbiztonsági fórumot szerettünk volna tartani az őszi időszakban, 

felkészülve az őszi közlekedésre. A programot sajnos a járvány-

helyzetre való tekintettel nem tudtuk megtartani.

Fontos a biztonságos kerékpáros közlekedésben a láthatóság,

a testrészek védelme pl.: bukósisak, térdvédő, használata,

a Kresz előírása szerint láthatósági mellény viselése.

Viágítás elöl fehér, hátul piros fénnyel.

Körültekintő közlekedés!

Ezen tényezők  figylelembe vétele jelentősen 

hozzájárul biztonságos megérkezéshez.



Kerékpárúra

Jövőbeni programok

Bűnmegelőzés

A Sajóbábonyból induló kerékpárúra nagyon népszerű Sajóbábonyban, valamint a 

konzorciumi települések lakosságának körében. A 2020. évben megtartott túra 

időpontja augusztus 08-a volt. A túrán a konzorciumi településekről becsatlakozott 

résztvevőkkel együtt 82 fő vett részt, amely rekordszámúnak tekinthető.A program 

szervezésénél, célkitűzéseként határoztuk meg, hogy népszerűsítsük a biciklitúrát,  

sportolási lehetőséget biztosítva minden korosztály számára, segítsük a biztonságos 

közlekedés elsajátítását, a közlekedés szabályait. A további fontos cél, hogy ismerjük 

meg a programban szereplő települések nevezetességeit, látványosságait, 

lehetőséget biztosítsunk a lakosság találkozására egymás megismerésére.

A túra útvonala volt: Sajóbábony – Sajólászlófalva – Radostyán – Parasznya – Varbó. 

Majd pihenőt követően a túrázok visszaindultak Sajóbábonyba.

A konzorciumi településeken most is megtekintettük a nevezetességeket, így például 

Radostyánban a barokk stílusú református templomot, a mellette lévő harangtornyot.

A Sajóbábonyba történő visszakerekezést előtti utolsó állomás Varbó volt, ahol a helyi 

református lelkész bemutatta az elmúlt években teljesen felújított barokk stílusú 

templomot, ezt követően megérkeztünk a célként megjelölt Varbói tóhoz.  

A megpihenést követően a kerékpározók visszaindultak Sajóbábonyba, ahol vendégül 

láttuk a résztevőket.

A COVID-19 járvány miatt jelen hírlevelünkben nem tudjuk meghatározni, hogy mely
programokat, rendezvényeket fogjuk tudni megtartani 2021 évben.

Készült 1000 példányban, megjelenik a
Bábonyinfó újság mellékleteként.

A kerékpáros közlekedés kapcsán felmerül a bűnmegelőzés kérdésköre is, hiszen a 

kerékpár egy olyan közlekedési eszköz, amely egyedi azonosító (rendszám) nélkül 

használható. Annak érdekébe, hogy biztonságba tudhassuk a kerékpárunkat, amikor 

például a munkahelyünkön vagy az iskolába leparkolunk vele, érdemes megfelelő 

minőségű eszközzel lezárni. Ez lehet lakat, lánc és további kiegészítő eszközök is. 

Ezzel megelőzhetjük, hogy a kerékpárunkat ellopják. 
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