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Hatalmas a lelkesedés térségünkben  

 
  

Az idei Leader pályázatok első köre szeptember 29-én 

lezárult a projekt adatlapok benyújtásával.    

A nyári időszak lelkes készülődéssel telt mind a pályázók 

mind a munkaszervezet részéről, számos szervezet, 

magánszemély kereste meg Egyesületünket újszerű ötletével 

vagy éppen már a jó gyakorlatok példáján tanulva saját 

elképzelésével.  

A Helyi Bíráló Bizottság 240 projekt adatlapot vizsgált meg a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedését tekintve, 

236 pályázat felelt meg minden tekintetben az előírt 

feltételeknek, ennek következtében támogató okiratot 236 

szervezet, magánszemély kapott, így ők szereztek 

jogosultságot, hogy a kiírt 9 célterület valamelyikére 

pályázatot nyújthassanak be elektronikus úton.  

 

 

Az idei Leader pályázatok második köre kisebb hosszabbítást követően december 5-ig 

lezárult. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezetéhez 180 db pályázat érkezett be 

összesen 9 különböző célterületen. A napokban kezdődött meg a kérelmek vizsgálata, 

reményeink szerint minél több támogatás születik. 

 

 

 

 

„III. Kemencés Napok" – Szádalmás 
 

 

 

 

Nagy sikerrel zárult a 2011.11.12 -én, szombaton 

Szlovákiában (Szádalmás, Jablonov nad Turnou, 

Granarium magtár melletti Kemencéskert) megrendezésre 

kerülő főzőversennyel egybekötött nemzetközi szakmai 

rendezvény, melyen a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

tisztségviselői és munkaszervezete is képviseltette magát. A 

rendezvénynek köszönhetően erősíthettük a két ország 

közötti nemzetközi együttműködést, tapasztalatcserét 

folytathattunk, valamint egy helyi termékbemutatón is részt 

vehettünk a házigazdáknak köszönhetően. Az Egyesület 

képviselői találkoztak az OZ KRAS szlovákiai helyi 

akciócsoport tisztségviselőivel, munkaszervezetével 

valamint a szlovák vidékfejlesztési miniszterrel, Simon 

Zsolttal.  
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A szádalmási kemencéskertben a délelőtti órákban 8 csapat 

kezdte meg a különböző ételek elkészítését bográcsban, 

kemencében és sparhelten. A nap végén a 6 tagú zsűri az 

ételek végigkóstolása után kihirdette az eredményt, melyen 

csapatunk a megtisztelő 3. helyet érte el. 

A rendezvény nem titkolt célja az együttműködések 

erősítése, „jó példák" megosztása, a közösségépítés, a 

csapatszellem erősítése volt, melyhez a kemencés ételek 

megismerése, felelevenítése kiváló hátteret biztosított. 

 

 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Komlóskára látogatott 

 
 

December elején tanulmányúton vettek részt a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tisztségviselői 

és munkaszervezete Komlóskán, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén. A első 

napon 11 óra körül érkezett meg a csoport Komlóskára, a szálláshely elfoglalását követően az 

Elnökség tagjai számára ünnepi, záró ülést tartott Pásztor Edina elnök, megköszönte az 

elnökség, a felügyelőbizottság és a munkaszervezet egész éves munkáját. Az ebédet követően 

szakmai látogatást tett az Egyesület a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezeténél. A találkozón Ogár Zoltán munkaszervezet vezető részletesen ismertette 

Egyesületüket, a munkaszervezet aktuális feladatait, megvitatásra kerültek a 

munkaszervezeteket érintő aktuális szakmai kérdések, problémák.   

A találkozót követően az Egyesület Felügyelő Bizottsága ülést tartott Sátoraljaújhelyen. A 

vacsorát követően szabadprogrammal zárult a nap.  

A tanulmányút második napján a délelőtti órákban Komlóska polgármesterével, Köteles 

Lászlóval találkoztak az Egyesület képviselői a Sólyomvár Panzió és Étterem nagytermében 

Komlóskán. Köteles László részletesen ismertette a település történetét, jelenlegi helyzetét, 

főbb fejlesztéseiket, munkalehetőségeket a településen.  
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Európai védjegy bevezetésének első lépései 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület és spanyol partnerei, az 

Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo 

Guadalquivir (ADELQUIVIR), valamint a Helyi Termék 

Védjegy Szövetség http://www.calidadterritorial.es/  megkezdi a 

nemzetközi projektek lebonyolításának előkészítésére kiírt 

nyertes LEADER pályázat megvalósítását.  

A résztvevők Marca de Calidad program megismerése, tapasztalatszerzés, ismeretszerzés és 

gyakorlati képzés céljából vesznek részt a programon. 

A fogadó fél részéről Cecilia Antonelli, az Asociación de la Marca de Calidad Territorial 

Europea kordinátora, és Sebastian Lozano Mudarra, munkaszervezet vezető, ASODECO 

HACS (Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado ) valamint Pedro 

Magana Moreno, elnök ASODECO HACS koordinálják a programot. 

A nemzetközi együttműködés célja a Marca de Calidad program megismertetése Európa más 

országaiban, az együttműködési lehetőségek kidolgozása és szakmai együttműködés 

feltételeinek ismertetése a nemzetközi projekt létrehozásának érdekében. 

A spanyol szervezet tagjai hálózatépítési tapasztalatok átadásában, és minősítő rendszer 

bevezetése gyakorlati tudás-átadásban tudnak a segítségünkre lenni. Mindhárman a Marca de 

Calidad program megismertetésében, az együttműködési lehetőségek és a nemzetközi projekt 

kidolgozásában, szakmai irányításában vesznek részt. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a NATURAMA Szövetség tagjaként szeretné bevezetni 

működési területén a Marca de Calidad helyi márkavédjegyet. A védjegy bevezetésének 

lehetőségéről 2010 júniusa óta folyamatosan kapunk információkat, és két alkalommal tartott 

képzést Magyarországon a spanyol partnerszervezet. A projekt megvalósításához, és a 

nemzetközi együttműködési projekt kidolgozásához szükséges a védjegyrendszer működésének 

megismerése a gyakorlatban, valamint a személyes tapasztalat a helyi vállalkozókkal 

kialakított hálózat létrehozásának előnyeiről, a helyi együttműködés sikerességéről, valamint 

a vállalkozók ösztönzésének módszereiről. 

A védjegy bevezetéséhez szükséges ismeretek megszerzésének elengedhetetlen feltétele a 

közvetlen tudásátadás, valamint a kapcsolat- és hálózatépítés mintáinak bemutatása. 

A projekt megvalósulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a térség helyi szereplőit, és 

bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk számukra a programba. 

 

 

Fenntartható életmód Szendrőn 

 
Szendrő Város Önkormányzata sikerrel 

pályázta meg az Európai Unió által kiírt 

KEOP 6.1.0/A/09-11 „A fenntartható 

életmódot és ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

(szemléletformálás, informálás, képzés)" 

című pályázatot, amin a Apáczai Csere 

János Általános Iskola tanulói vettek részt. 

A projekt célja volt, hogy a tanulók környezetről alkotott képét alakítsuk, akik ezáltal jobban 

figyelnek a környezeti értékekre, azok óvására, a környezettudatos magatartással es 

viselkedési minták továbbadásával. A projekt keretében 5 napos komplex 

rendezvénysorozaton vettek részt Tatán az iskola also es felső tagozatos tanulói, ahol 
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filmvetítések, interaktív kiscsoportos foglalkozások, előadások, különböző vetélkedők voltak. A 

megszerzett tudásukat egy összetett csapatversenyen mérték össze (hulladékszobor készítése, 

szelektálás, totó a klímaváltozásról, ügyességi játékok). 

 

A „Ne pazarolj!" témakörű rajzpályázat díjazottjai: 

 

I. szakmai nap alsó tagozatos győztesei: 

1. Tyukodi Gyula 

2. Szatmári Dóra 

3. Montlika Ramóna 

2. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Bári Attila 

2. Juhász Dóra 

3. Kálló Attila 

3. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1.  Bartók Mark 

2.  Giák Marcell Bence 

3.  Husonyica Csaba 

4. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Káló Adrienn 

2. Kalász Réka 

3. Juhász Rajmund 

5. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Miliczki Nikolett 

2. Girhiny Mariann 

3. Szemán Fanni Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

3780 Edelény, Belvárosi út 1.sz 

Tel.: 48/342-256 

E-mail:btge@t-online.hu 

Web: www.btge.hu 

http://www.btge.hu/

