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I. LEADER Szakosztály Találkozó 

 
 

Március 21-22. napjain került 

megrendezésre az I. LEADER Szakosztály 

Találkozó Lakitelken. A  Vidékfejlesztési, 

Képzési és Szaktanácsadási Intézet 

igazgatója dr. Eperjesi Tamás nyitotta 

meg a rendezvényt, köszöntőjében 

elmondja, hogy a LEADER sikeresnek 

bizonyul az Európai Unióban, ezért a 

többi alapra is kiterjesztik a módszert. 

 A délelőtt folyamán a résztvevők arra 

keresték a választ a kerekasztal 

beszélgetések során, hogy az MNVH 

LEADER Szakosztálya milyen 

vidékfejlesztési folyamatban tudna segíteni 

és ehhez a folyamatokhoz a résztvevők mivel tudnak hozzájárulni. 

 

A beszélgetések kiértékelése után került sor a 4 szekció ülésre, melyek munkája egész délután 

folytatódott. A szekcióülések az alábbi témákkal foglalkoztak: tervezés, képzés és 

kompetencia-fejlesztés, hálózatépítés, értékelés.  

 

A plenáris ülésen került sor a négy szekció munkájának rövid összefoglalására, a napi 

program zárása és az egész napról készített kisfilm bemutatása. Az MNVH jövőre vonatkozó 

munkájában 63 fő jelezte részvételét és közel 120 fő kért további információkat a 

szakosztálytól. Az este folyamán táncházzal és az akciócsoportok kötetlen egyeztetésével 

zártuk a programot. 

 

Csütörtökön dr. Csatári Bálint MNVH elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Gelencsér Géza 

tartott előadást a vidékfejlesztés jövőjéről. 

World Café program keretében az alábbi témákról beszélgettek a szakemberek: vidékfejlesztés 

szereplői; fiatalok és a LEADER; LEADER tudásátadás; Helyi közösségek; valamint Mire 

lehet használni a LEADER kapacitást a krízis (gazdasági válság) idején? 

A program végén minden téma felelőse 3 üzenetet fogalmazott meg az elhangzottakból, illetve 

3 kérdést tett fel vidékfejlesztési szereplőknek, mely a 2014-20-as megvalósításhoz 

kapcsolódnak.  

A program zárásaként LEADER „relikviák” bemutatása és a „LEADER-bőrönd” közös 

elmozdítása következett 2014 irányába. 

 

Mivel utoljára három éve volt országos vidékfejlesztési rendezvény, nagyon fontosnak és 

hasznosnak tartjuk egyesületünk részvételét ezen a szakosztályi találkozón. Ismét 

megkezdődött a párbeszéd az ország különböző pontjai között, a szakosztály keretein belül és 

azon kívül is több összefogási területet határoztunk meg és a továbbiakban is tevékenyen részt 

veszünk a szakmai párbeszédben. 
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Ismét találkoztak a Naturama Szövetség tagjai 

 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesületet Pásztor Edina elnök és Lengyelné Bencze Viktória 

munkaszervezet vezető képviselte. A NATURAMA Szövetség a 2009 áprilisában aláírt 

együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítására jött létre kilenc Helyi 

Vidékfejlesztési Csoport informális együttműködése keretében.  2011-ben csatlakozott új 

szervezetekkel együtt jelenleg tizenegy LEADER Helyi Akciócsoport vesz részt a közös 

munkában. Hosszú távú együttműködés aláírására került sor 2012. január 10-én Bugyin. 

 

 

A megjelent tagokat Somogyi Béla, a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

elnöke köszöntötte. Ezt követően Rácz Judit 

munkaszervezet vezető bemutatta a Naturama 

Szövetség tagjait és az eddigi tevékenységeket.   

 

A szervezetek képviselőivel felidézték a közös 

munka eredményeit, majd sor került a 

megállapodás aláírására.  

 

 

 

 

 

A megállapodás szerint 2012-ben az alábbi közös projekteken dolgoznak együtt a Szövetség 

tagjai: 

 

 Folytatják a területi védjegyek megalapozását célzó projektet és a felkészülést az 

„Európai Területi Minőségi Védjegy” (European Territorial Quality Mark) 

rendszerhez való csatlakozásra,  

 Tovább folytatják a közösségi alapú túraútvonalak és a kapcsolódó közös 

térinformatikai rendszer fejlesztését.  

 

 

Január 16 és 20. között a NATURAMA 

Szövetség tagjai közösen utaznak 

projektelőkészítő látogatásra az ASODECO 

Vidékfejlesztési Egyesülethez, hogy az 

„Európai Területi Minőségi Védjegy” 

rendszerről eddig megszerzett tudást tovább 

mélyítsék. Szabados Zsuzsanna, az Éltető 

Balaton-felvidékért Egyesület munkaszervezet 

vezetője bemutatta a „Marca de Calidad” 

programot, összefoglalta az eddig tanultakat, 

felkészülve ezzel a spanyolországi 

tanulmányútra.  
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Magyar delegáció Spanyolországban! 
 

 

 

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. 

 

2012. január 16-20. között a spanyolországi ASODECO Leader csoport volt a házigazdája a 

területére látogató 36 fős magyar küldöttségnek (polgármesterek, vállalkozók, és a helyi 

akciócsoportok dolgozói), akik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által meghirdetett LEADER 

Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködést elősegítő és előkészítő látogatás 

lebonyolítására kaptak megbízást és finanszírozást.  

 

A projekt célja a helyi termékek védelme, a vidéki területek versenyképességének erősítése, 

Európai Térségi Minőségi Védjegy kialakítása. A védjegy hangsúlyt fektet a minőségre, 

környezeti fenntarthatóságra, térségekre. A helyi termékeket és szolgáltatásokat márkázza, 

logóval látja el, amely minőséget és azonosíthatóságot is biztosít. 

A helyi védjegy bekapcsolódik az Európai Térségi Minőségi védjegybe is, ezáltal a rendszer 

európai szintűvé válik, lobbiértéke is EU-s méretű. 

Márkázni lehet pl.: tészta, méz, bor, húskészítmények, tojás, textil, gyümölcs, zöldség, 

turisztikai szolgáltatás, vendéglátóipari szolgáltatás, történelmi hagyomány, múzeum, 

templom, malom, stb. 

 

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 és a múlt héten a gyakorlatban 

Spanyolországban szerzetünk tapasztalatokat. 

 

 

 
 
 

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD 

EDELÉNYBEN 
 

Az Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 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. 

 

 

http://www.calidadterritorial.es/
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A projekt célja volt, hogy a tanulók környezetről alkotott képét alakítsuk, akik ezáltal jobban 

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

viselkedési minták továbbadásával. A projekt keretében 5 napos komplex 

rendezvénysorozaton vettek részt Tatán az iskola alsó és felső tagozatos tanulói, ahol 

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:  

 

1. szakmai nap alsó tagozatos győztesei:  

1. Szabó Mária 

2. Kónya Fatima 

3. Budai Gréta 

 

2. szakmai nap felső tagozatos győztesei:  

1. Szabó Dávid 

2. Lakatos Madléna 

3. Szabó Regina 

 

3. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Garnyi Alex 

2. Gulyás Adrienn 

3. Lakatos Lajos 

 

4. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Budai Olga 

2. Jakab Zoltán 

3. Rontó Petra 

 

5. szakmai nap felső tagozatos győztesei: 

1. Sápi József 

2. Hankó Milán 

3. Farkas Dezső 
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„Zöld út a munka világába„ 
 

 

Szendrő Város Önkormányzata  

TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0003 

 
 

Szendrő Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések 

(TÁMOP-1.4.3-08/1-2F) c. pályázati felhívás keretein belül 

pályázatot nyújtott be, mely támogatásra került „Zöld út a munka 

világába„ címmel. A program a helyi hátrányos helyzetű 

munkanélkülieknek biztosít kitörési lehetőséget.   

A program hosszú távú célja, hogy a térségben olyan, a földrajzi adottságokhoz és 

hagyományokhoz alkalmazkodó képzési programot és munkalehetőséget biztosítsunk, amely 

hosszú távon a tágabb közösség érdekeit is szolgálja (megtakarított önkormányzati kiadások 

munkahelyteremtésre fordítása). A célok elérése érdekében a projekt elején az önkormányzat 

által ingyenesen biztosított 10 ha területet alkalmassá tesszük az erdőtelepítésre és 

lebonyolítjuk a munkálatok megkezdéséhez szükséges eszközbeszerzéseket.  

 

Az érdeklődők közül 40 fő alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű munkanélküli 

bevonására került sor a projektbe. Közülük 20 fő vesz részt az erdei melléktermékgyűjtő és –

hasznosító OKJ szakképzésben, további 20 fő pedig az erdőművelő OKJ szakképzésben. Ezzel 

a szakképzést elvégző munkanélküliek munkaerőpiaci helyzete javul és a képzés mellett 

nyújtott kiegészítő szolgáltatások segítenek a körülményekhez való alkalmazkodásban 

(képességfejlesztés, személyiségfejlesztés, pályaorientáció, job klub, munkaerőpiaci tréning 

stb.).  

 

A képzés végén a legjobban teljesítő diákok közül 10 főnek munkalehetőséget biztosítunk a 

program során kialakított erdőgazdaságban. A program teljes ideje alatt minden résztvevőnek 

biztosítjuk azokat a plusz szolgáltatásokat, melyek segítik a képességek fejlesztését és növelik 

a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyét.  
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Közgyűlés 

 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2012. január 12. napján tartotta éves rendes közgyűlését, 

melynek fő napirendi témája a 2012. évi költségvetés tervezet megvitatása, elfogadása. A 

költségvetés ismertetését követően az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke elmondta, 

hogy korábbi bizottsági ülésükön részletesen tárgyalták, elemeire lebontva vizsgálták a 

költségvetést, egyhangú szavazat mellett elfogadták. Néhány hozzászólást követően az 

Egyesület Tagsága szintén egyhangú igen szavazattal támogatta a 2012. évi költségvetést.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


