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A vidék élni akar! – vidékstratégia társadalmi vitája  
 

Fazekas Sándor társadalmi vitára bocsátotta a Vidékfejlesztési Minisztérium 10 éves Nemzeti 

Vidékstratégiáját „A Vidék élni akar!” címmel, a vitasorozat egyik állomása 2011. április 28-

án Sárospatakon került megrendezésre, ahol a Borsod-Torna-Gömör Egyesület is 

képviseltette magát.  

 

A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és 

minden érintett számára érezhető javulás következzen be. 

Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a tárca a vidéki Magyarország 

egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről; az 

agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet 

védelméről határoz meg tennivalókat. 

 

A vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság további hanyatlásának, a „dél-

amerikanizálódási” folyamat megállításának érdekében gyors és alapvető gazdaság- és 

társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt a célt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti 

Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési 

programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. 

 

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi 

mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, 

egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, 

ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. 

Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára. 

 

 

Gömör-Tornai Nyár rendezvénysorozat 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület társszervezésében az idei évben először kerül 

megrendezésre a Gömör-Tornai Nyár. A rendezvény a Gömör-Tornai Fesztivál hagyományait 

viszi tovább, a korábbi tizenegy nap a látogatói igények alapján egy egész nyárrá nőtte ki 

magát. Két ország mintegy húsz települése, közel száz program – számokban így lehetne 
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összefoglalni a Gömör-Tornai Nyár rendezvényét. Ennek a programsorozatnak a lényege 

azonban nem a számokban rejlik. Hanem a szellemiségben, ami létrehívta ezt a sok műfajú, a 

történelmi gyökerű térségi kapcsolatok erősítésében, a régió vérkeringésének felpezsdítésében 

is szerepet játszó szórakoztató, hagyományőrző, művészeti rendezvényt. A programsorozat 

keretében a legkülönbözőbb művészeti ágak neves képviselői lépnek fel, illetve mutatják meg 

alkotásaikat a közönségnek. A vásári komédiától az operaestig, a kézműves foglalkozástól a 

kézművesremekek kiállításáig, az autentikus magyar népzenétől az Andok muzsikájáig, a helyi 

termékek bemutatójától egy fenntartható fejlődésű falu életprogramjáig minden megismerhető 

itt. 

A Nyár produkcióinak szerves része 

maga a gömör-tornai vidék – a falvak 

festett mennyezetű templomai éppúgy, 

mint a füves domboldalak, a tájházak, a 

csűrök, az ódon várak és kastélyok – és 

persze az Aggteleki- és Szlovák-karszt 

legnagyobb kincsei, a világörökséghez 

tartozó barlangok. 

 

Ez az a fajta rendezvény, ahol mindig 

van mit csinálni. Nemcsak a délutáni, 

esti főprogramok kínálnak szórakozást 

a vendégeknek – délelőtt kézműves 

foglalkozásokon, vásárokban, 

kóstolókon lehetet szöszmötölni, nézelődni. Vagy lehet kirándulni akár a közvetlen, akár a 

tágabban értelmezett környéken, hiszen egy körülbelül ötven kilométeres sugarú körben olyan 

nevezetességek találhatók, mint az aggteleki-jósvafői Baradla-barlang, a krasznahorkai vár, a 

betléri kastély vagy a Szádelői-szurdokvölgy. És persze a szálláshelyen is lehet maradni – 

kiülni egy diófa alá, nézni a környező hegyeket, és hallgatni a csöndet… 

 

 

KIFESZ-Tavasz Konferencia 
 

A Konferencia apropója, hogy a szolidáris 

és szociális gazdaság terén országunkban 

csak nagyon lassan haladunk előre. Van 

ugyan néhány kezdeményezés, de ezek 

egymástól elszigeteltek és sem a 

kormányzattól, sem a közvéleménytől nem 

kapnak súlyuknak megfelelő figyelmet. A 

nyugat-európai trendektől való 

elmaradásunkat még éppen magyarázhatnánk az államszocializmus örökségével, de mára a 

lengyelországi és a romániai helyzet is biztatóbb, mint nálunk. A téma mostoha kezelése már 

csak azért sem érthető, mert a non-profit gazdasági szektort életre hívó tényezők – úgy, mint 

az alacsony foglalkoztatottság és a kielégítetlen szükségletek – egyre nyomasztóbb problémát 

jelentenek.  

A szolidáris és szociális gazdaság ügye szociálpolitikai, foglalkoztatási, közösségfejlesztési, 

ökológiai és helyi fejlesztési szempontból egyaránt fontos, így adja magát, hogy az említett 

területek civil szervezetei egyeztessék a témával kapcsolatos nézeteket, törekvéseket és 

összehangolják érdekvédelmi, illetve lobby tevékenységeiket. 
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Az összefogásnak különös aktualitást ad, hogy napjainkban formálódik a RIPESS (Szolidáris 

és Szociális Gazdaság Nemzetközi Hálózata) (www.ripess.org) európai szervezete 

(www.ripesseu.net). Az alakulás időpontját és helyét az előkészítésben résztvevők 2011. 

szeptember 8-10-re, Barcelonába tűzték ki. Az előkészítő bizottságban a KIFESZ 

képviseletében Dr.G.Fekete Éva is részt vesz. Azért is szükségesnek tartjuk az egyeztetést, 

hogy hitelesen képviselhessük Magyarországot ebben a szervezetben. 

 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 
 

Hosszas előkészítő munkálatok után 2011. május 24-én a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület tagsága elfogadta az új, átdolgozott Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiát, amely a www.btge.hu honlapon elérhető. A 

dokumentum tartalmazza a közeljövőben meghirdetendő LEADER 

célterületeket is. 

 

A LEADER prioritásokhoz kapcsolt célterületek  

 

a. Termelési tradíciók ápolása, helyi termékek előállítása és értékesítése  

1. Helyi terméket feldolgozó üzemek fejlesztése  

2. Mintagyümölcsösök és gyógynövényes ligetek kialakítása + közösségi feldolgozás 

feltételeinek kialakítása + kapcsolódó képzések (komplex célterület)  

3. Helyi termékek bevezető marketingje  

4. Mikrovállalkozások eszközbeszerzéseinek és marketingtevékenységének támogatása  

 

b. Turisztikai lehetőségek hasznosításának megalapozása  

5. Helyi értékek bemutatására és hagyományőrző rendezvények tartására alkalmas helyiségek 

(Táj-szobák, Kultúr-pajták, História-termek, Bemutató-porták) kialakítása  

6. Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz (História-völgy, Gömör-Tornai Nyár, Kaláka 

Fesztivál) kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása  

 

c. Egészség, kreativitás és innovativitás erősítése  

7. Sportlétesítmények fejlesztése + térségi sportrendezvények szervezése (komplex célterület)  

8. Innovatív képzési programok fiataloknak és felnőtteknek  

9. Helyi alkotó körök, kulturális műhelyek nyilvánosság előtt történő bemutatkozásának 

támogatása  

 

 

Emléklapok átadása nyertes projektgazdák részére 
 

Ismét nyertes pályázókat köszönthetett az Egyesület, hiszen az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap második körös III. tengely keretén belül mikrovállalkozások létrehozása 

és fejlesztése valamint turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek rangsor az Irányító 

Hatóság által elfogadásra került. A nyertes pályázók névsora a következő:  

 

Beriné Lőkös Andrea - A Szendrő, Fő utca 30. sz. alatt szépségszalon építése című projekt 

BO-STYLE BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Autójavító műhely kialakítása projekt 

Borsod-Régió Catering Kft. - 250 fős rendezvények komplett mozgó éttermi szolgáltatása 

Borsodban című projekt 

 

http://www.ripess.org/
http://www.ripesseu.net/
http://www.btge.hu/
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CSERLOG Csereháti Logisztikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. - a Logisztikai központ 

kialakítása Szendrőben című projekt 

Észak Média Szolgáltató Kft. - Térségi média stúdió kialakítása című projekt 

FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft. - a Földmunkagép beszerzése című projekt 

G Mágus Szolgáltató Kft. - Kistérségi nyomda létrehozása című projekt 

Holz Brikett Duó Kft. - Fa hulladék újrahasznosítása című projekt 

IZSÓ-Gép Kft. - Mobil betonkeverő üzem létesítése című projekt 

KOM-NAVIGÁTOR Építőipari és Szolgáltató Kft. - Élelmiszerbolt létrehozása című projekt 

Trebiker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - a Vállalkozásfejlesztés Galvács községben című 

projekt 

Vékei Béláné -  Mikrovállalkozás fejlesztése Sajóvámoson című projekt 

Úton Ifjúsági - Kulturális Egyesület - az Égervölgye Ifjúsági Tábor – Vendégház 

rekonstrukciója című projekt 
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„Szemünk fénye a gyermek” 

Gyermekorvosi rendelő korszerűsítése Szendrő városban 

 

Szendrő Város Önkormányzata 13,5 millió forint uniós támogatásban részesült az ÉMOP-

4.1.1/C konstrukció keretében, a város gyermekorvosi rendelőjének felújítására, 

akadálymentes átalakítására és eszközellátottságának fejlesztésére. A projekt keretében 

orvosi eszközök, rendelői, várótermi bútorok és informatikai eszközök kerültek 

beszerzésre. A beruházás eredményeként az önkormányzati tulajdonú rendelő a 

megfelelő feltételrendszer birtokában, hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása 

mellett költség-hatékony és minőségi szolgáltatást nyújt a jövőben a város lakossága 

számára. A megújult rendelő ünnepélyes átadására 2011. június 22–én került sor. 

 

 
 

                                 

„FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN” 

Szendrő Város Önkormányzata „Fény az alagút végén” TÁMOP-5.3.1/C-09/2-2010-0028 
azonosító számú pályázata a megvalósítás szakaszába érkezett.   

A program az ápolási díjon lévőknek valamint a roma 

hátrányos helyzetű állástalanoknak nyújt segítséget. A 

projektbe 40 fő beléptetése történt meg, 20 fő roma 

származású és 20 fő ápolási díjon lévő személy. A 

képzéseken pályaorientáció, kulcsképesség fejlesztés, 

tanulástechnikai tréning, konfliktuskezelés, életvezetési 

technikák tréning zajlik. A résztvevők szinte minden 

alkalommal teljes létszámban, aktívan közreműködnek a 

foglalkozásokon. Az önálló életvitelre képessé tevő, a 

munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló program támogató 

szolgáltatásai jelentik a segítséget, amelyek lehetővé teszik, hogy a résztvevők később 

sikeresen bekapcsolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, 

munkaerő piaci szolgáltatásokba.  

A program elvégzése után foglalkoztatási esélyeik javulhatnak, társadalmi befogadásuk 

megvalósulhat. Hosszú távú célja a programnak az alacsony státuszú, segítség nélkül a 
továbblépésre esélytelen embereknek történő segítségnyújtás.  
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„Járdafelújítás Bódvarákó községben” 
 
Bódvarákó Község Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-

Magyarországi Operatív Program keretében – ÉMOP-3.1.3/B-09-2010 – Kisléptékű 

településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális 

fejlesztése LHH kistérségekben)” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be 2010. 

év márciusában. A pályázati felhívás célja a nem városi települések fizikai megújítása, a 

helyi értékek felismerése, megbecsülése. 

 

A „Járdafelújítás Bódvarákó községben” című projektünket a támogató Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 

megkötésére 2010.11.29.-én került sor. 

A projekt keretében a Szabadság út szelvényezés szerinti bal oldali járda felújítása illetve 

kibővítése történik 715 m hosszan. A projekt megvalósulása fontos a településen 

közlekedési viszonyai szempontjából, megvalósulásával csökken a balesetveszély, mert a 

gyalogosok a jó minőségű járdát veszik ismét igénybe, a forgalom jobban szétválik a 

járműforgalomtól, így a járművek haladása egyenletesebbé válik, ezáltal csökken a káros 

anyag kibocsátás. A tervezett járda vonalvezetése a helyi viszonyok figyelembevételével 

történt, így a magassági vonalvezetés biztosítja a csapadékvizek elvezetését is az 

eddigiektől sokkal hatékonyabb mértékben, mely az épített és természeti környezet 

kímélése és megóvása szempontjából igen fontos.  

A projekt megvalósulásának tervezett napja:    2011.09.30 

 

A projekt összköltsége 8 191 316 Ft, a támogatás összege 7 780 272 Ft.  

 

 

Kedvezményezett: Bódvarákó Község Önkormányzata 

   3764 Bódvarákó, Szabadság út 16. 
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Perkupa belterületi utak építése  
 

Nagyszabású munkálatok kezdődtek Perkupán 2010 októberében, melynek keretében 

Európai Uniós pályázati forrásból útépítésre került sor. Az ÉMOP-2009-3.1.3/B számú 

pályázaton nyert közel 16 millió forintból a Bajcsy-Zsilinszky utca két szakaszának és az 

Ifjúság utca egy szakaszának építése valósult meg. 

 

Az ÉMOP-2009-3.1.3/B számú pályázat az Észak–Magyarországi Regionális Operatív 

Program Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés címen került kiírásra. A 

pályázati felhívás célja a nem városi települések fizikai megújítása, a helyi értékek 

felismerése, megbecsülése. 

 

Perkupán problémát okozott a hiányos úthálózat, a nehézkes közlekedés, a rossz 

minőségű stabilizált út, és a hiányzó vízelvezető rendszer. A lakossági igényből táplálkozó 

fejlesztésnek köszönhetően 2011. március végére a Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan 

oldalán 145 m hosszban-, páros oldalán közel 100 m hosszban-, valamint az Ifjúság utca 

60 m-es szakaszán új út építésére került sor. Mindezeken túl a projekt keretében a 

Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldalán burkolt vízelvezető árok, míg a páros oldalán 

szegélyfolyóka kialakítása is történt. Az Ifjúság utcában pedig burkolatlan trapézárok 

kialakítására került sor. 

 

Mindezen fejlesztés elsődleges célcsoportja Perkupa lakossága, valamint a településre 

látogatók. A felújításoknak köszönhetően a településen javul a községi infrastruktúra és a 

település elérhetősége  

 

A projekt összköltsége 15 789 351 Ft, a beruházás 14 999 883 Ft támogatásból és 

789 468 Ft önerőből valósult meg.  

 

Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Perkupa 

       3756 Perkupa, Kossuth L. út. 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 


