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Virágos Sajóbábony Fórum

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.

Lakossági fórumot hívtunk össze, 2018. június 25-én, amelyen 31 fő vett részt. A 

fórumon dr. Szilva Istvántól Sajóbábony város polgármesterétől és Rádulyné Salamon 

Emőkétől, az elmúlt időszakban elvégzett virágosítási tevékenységről történő 

beszámoló meghallgatását követően a jövőbeni virágosítással kapcsolatos 

lehetőségeket, vitatták meg a résztvevők. A fórum megfogalmazott célja, hogy a 

lakosság köréből minél több ember csatlakozzon lakókörnyezetünk szépítéséhez.

Rejdovára szerveztünk tanulmányútat, 2018. július 14-15- én, amelyen részt vettek a 

város vezetői és a progamok kulcsszereplői is. A két napos tanulmányút alkalmával a 

csoport részt vett a Stolica túrán, megtekintették a Dobsinai jégbarlangot. A 

résztvevőknek lehetősége volt a rejdovai közösségek tagjaival történő 

tapasztalatcserére is. A programot az elkövetkezendő évekvben is meg kívánjuk 

valósítani.

A Sajóbábonyból induló és ide visszaérkező kerékpártúra megkezdése előtt a 

részvtvevők meghallgatták a rendőrésgi szakértő „Biztonságos kerékpáros 

közlekedés”-el kapcsolatos kiselőadását, így elhangzott többek között, hogy a 

kerékpárokon milyen világítási eszközöket kell működtetni, milyen ruházatot célszerű 

viselni. A túrán résztvevők figyelme fel lett hívva arra is, hogy a kerékpárjaikat a 

nevezetteségek látogatása során miként parkolják le, illetve, milyen módon zárják le, 

egy esetleges lopás bűn megelőzése érdekében. A túra során valamennyi konzorciumi 

település, így Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó is érintve lett, illetve a 

résztvevők megtekintették a helyi nevezettességeket, kulturális értékeket. A túra 

végén vendégül láttuk az 56 fő résztvevőt.



Közösségi kiállítás

Vállalkozói fórum

Jövőbeni programok

A Sajóbábonyi Kreatív Klub közösségének eredményeit bemutató, két héten keresztül 

megtekinthető kiállítást 2018. augusztus 22-én nyitottuk meg. A kiállításon 

megtekinthetőek voltak a klub tagjai által készített kézműves termékek, amelyek 

többek között papírfonással, üvegfestéssel, fafaragásal, kelim hímzéssel, 

kötéssel,horgolással illetve papírmaketből készültek. A kiállítókat, és a látogatókat a 

pályázat forrásából láttuk vendégül. A kiállítást 126 fő tekintette meg.

A hagyományos vállalkozói fórumot 2019. január 24-én rendeztük meg, a Sajóbábony 

városban működő vállalkozások számára. Az eseményen dr. Szilva István 

polgármester úr adott rövid tájékozatást az elmúlt időszak eseményeiről, és a jövőbeli 

célokról, elképzelésekről. A vállalkozások számára bemutatásra kerültek a különböző 

pályázati forrásokból, így a TOP 5.3.1-16 pályázatból is megvalósuló rendezvények, 

közösségépítő, formáló események is. 
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