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Fórumok

Közösségek találkozója

Közösségfejlesztő tanulmányút

Kerékpártúra

„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” projekt keretében az eddig megvalósult 
programokról az alábbiakban számolunk be, illetve tájékoztatást adunk a jövőbeni programokról.

2019-ben két, 2020-ban egy alkalommal rendeztünk fórumot, amelyre a lakosságot, 
illetve a sajóbábonyi vállalkozások vezetőit hívtuk meg. A  fórumokon dr. Szilva István , 
Sajóbábony város polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket a város fejlődéséről, a 
TOP 5.3.1-16 pályázatból megvalsul közösségi porgramokról is. A fórumokon a 
résztvevők is aktívan közreműkdtek gondolataikkal.

 A Sajóbábonyban működő közösségek önszerveződő és civil csoportok találkozójára, 
és közös gasztronómiai élményre került sor május elsején, a majális programon belül. 

A projekt keretén belül 2019-ben is tanulmányútat szerveztünk a Rejdovára, amelyen 
részt vettek Sajóbábony város vezetői, valamint a programok kulcsszereplői. is. A két 
napos tanulmányút során a Stolica túrán valamint további közösségéppítő 
programokon verrek részt a projekt célcsoportjának résztvevői.

A konzorciumi partnerekkel közösen valósítottuk meg a Sajóbábonyból indulő, és oda 
visszaérkező kerékpártúrát, amely során a rendőrségi szakértő hasznos inforációkkal 
látta el a résztvevőket többek között a kerékpárlopások és a biztonságos 
közlekedesésel kapcsolatban. A program során a résztvevők megtekinthették a 
települések nevezetességeit, értékeit. A rendezvény vendéglátással zárult.



Közösségi kiállítás

Bűnmegelőzési előadás

Népdalkörök találkozója

Jövőbeni programok

 Közösségi kiállíátst rendeztünk, amelyet 2019. augusztus 28-án nyitottunk meg, és 
amelyet két héten át tekinthete meg az érdeklődő közönség. A program keretén belül a  
Sajóbábonyi Kreatív Klub eredményeiből, azaz az általuk, különböző eljárásokkal 
készített , kézműves termékek bemutatására.

2019 szeptember 09-én, rendőr oktató bevonásával és interaktív előadásával valósult 
meg a bűnmegelőzési előadás,szituációs gyakorlatokkal, amelynek témája a 
drogprevenció volt. A fiatalok elsajátithatták azokat a technikákat, hogy hogyan 
álljanak ellen, ha ha valaki ilyen anyaggal kínálja őket. A kiemelt, célcsoporton túl (10-
18 éves korosztály), a felnőtt koruak is érdeklődve vettek részt ezen a 
projekteseményen.

Bemutatkozási lehetőséget, a közösségek szomszédolásának lehetőségét 
biztosítottuk 2019. október 04-én, a projekt keretén belül. A rendezvényen a huszadik 
születésnapját ünneplő sajóbábonyi Rezeda Népdalkör előadásán túl több 
településről is érkeztek dalkörök, akik szintén dalcsokrokat adtak elő.

 Kerékpártúra

 Közösségi kiállítás (Sajóbábonyi Kreatív Klub)

 Közlekedésbiztonsági fórum

Készült 1000 példányban, megjelenik a
Bábonyinfó újság mellékleteként.
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