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IKSZT-k találkozója Boldván 

 

 
2012. április 17. napján a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület és a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 

közös szervezésében IKSZT szakmai rendezvény 

zajlott Boldván. A két Akciócsoport területéről 

meghívásra kerültek a nyertes Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tér címbirtokosai és vezetői. A Borsod-

Torna-Gömör Egyesület területén 5 szervezet nyerte 

el a IKSZT címbirtokosi címet, amelyből a boldvai 

már meg is valósult, a Dél-Mátra Közhasznú 

Egyesület területén 12 nyertes címbirtokos közül 10 

szervezet kezdett hozzá a munkálatokhoz. Csabai 

Gyula Boldva község polgármesterének köszöntőjét követően Lengyelné Bencze Viktória a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezet vezetője mutatta be a Helyi Akciócsoportot 

valamint a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője Bárdosné Kocsis Éva 

mutatta be térségüket, egyesületüket. Ezt követően Drótosné Mészáros Eszter a boldvai IKSZT 

irodavezetője bemutatta az IKSZT működését és az felújított épületet, megosztotta eddigi 

tapasztalataikat a projekttel kapcsolatban.  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

részéről dr. Zsemkó Attila osztályvezető és Bikki 

Katalin kérelemkezelési vezető szakreferens a 

kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatót 

követően a felmerült kérdésekre adott választ az 

érdeklődők számára. A Regionális Ifjúsági 

Szolgáltató Központ részéről dr. Tóth Gergely 

mutatta be irodájukat, valamint felajánlotta 

segítségüket az IKSZT címbirtokosok számára 

programtervvel, megvalósítással kapcsolatosan. A 

délutáni órákban Boldva település kulturális 

örökségeit látogatták meg a résztvevők; a bencés apátsági templomot, amely ma 

Magyarország egyik legjelentősebb, a XII. század végéről származó román stílusú műemléke 

valamint a készülőben lévő boldvai Barátok Házát, amely hamarosan hatalmas 

kiállítótermekben jeleníti meg a korabeli szerzetesi élet mindennapjait, szokásait.  

A falusétát követően műhelymunka keretén belül osztották meg a résztvevők tapasztalataikat, 

elképzeléseiket az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósítása kapcsán.  

Az IKSZT címbirtokosok és irodavezetők nagyon hasznosnak és hatékonynak tartották a 

szakmai nap munkáját, mert közvetlenül tudtak tapasztalatokat cserélni egymással és a 

http://www.ikszt.hu/hirek/integralt-kozossegi-szolgaltato-teret-avattak-mezofalvan.html
http://www.ikszt.hu/hirek/integralt-kozossegi-szolgaltato-teret-avattak-mezofalvan.html
http://www.ikszt.hu/hirek/integralt-kozossegi-szolgaltato-teret-avattak-mezofalvan.html
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megvalósításhoz és működéshez tartozó kifizetéssel kapcsolatos kérdésekre is azonnal választ 

kaptak az MVH munkatársaitól, illetve a Helyi Akciócsoportok munkaszervezetétől.  

 

 

 

Nemzetközi Szakmai Nap 

 
 

2012. május 17-én megbeszélésre gyűltek 

össze a magyar és a lengyel felek képviselői 

Edelényben, a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület irodájában. 

Többek között Bukowinából érkezett Julian 

Kowalczyk úr a Podhalei és Szepesi Leader 

program irányítója, Poros Andrásné a 

Derenki Szövetség elnöke, Lengyelné Bencze 

Viktória, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

Leader munkaszervezet vezetője vett részt a 

találkozón.  

A megbeszélés célja egymás kölcsönös 

tájékoztatása, illetve az együttműködési 

lehetőségek megtalálása, kialakítása volt. Kezdetként Lengyelné Bencze Viktória mutatta be 

egyesületük tevékenységét. Területük mintegy 1000 négyzetkilométert ölel fel, ahol 77 

településen 59 ezren laknak.  

 

A 2007-13 közötti időszakban szervezetük 531 millió Ft. pályázati pénz osztott ki, ennek 57%-

át helyi vállalkozóknak. Bárki pályázhatott a kiírt programokra, melyek között pl. kulturális és 

sport célok, rendezvények, műemlék épületek helyreállítására is szerepelt. Mindezt a 

tevékenységet 5 fővel végezték. 

Kowalczyk úr elmondta, hogy ezt a munkát Bukowinában 466 négyzetkilométeren 

elhelyezkedő 38 településen végzik, ahol 43 ezer ember lakik. Munkacsoportjuk 6 fős és a fenti 

időszakban 5 millió zl-t (kb. 350 millió Ft-ot) pályáztattak sikeresen. Céljaik hasonlóak voltak 

a magyarországiakkal. 

Poros Andrásné a Derenki Szövetség feladataival ismertette meg a jelenlevőket, majd a 

konkrét közös programok kialakítása felé terelte a megbeszélést. Ennek eredményeként a 

következő megállapodás született a felek között: 

 

- július 8-án, Bukowinában egész napos kulturális program lesz, erre várnak 4-5 magyar 

borászt kóstolóval, termékeik árusításával, 

- július 29-én, a Derenki búcsúra várnak a kinti területről saját termékeiket árusító 

vállalkozókat és egy kultúrcsoportot, 

- egy, június közepén beadandó magyar pályázathoz a lengyel fél írásban vállalta az 

együttműködést. A cél egy magyar-gurál szótár kiadása 2013 közepére. 

A végig aktív, sok egyéb más, a jövőben megvalósítandó programokra is kitérő megbeszélés 

közös ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. 
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Emléklapátadás a LEADER nyertesek részére 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

2012.május 18-án évi rendes közgyűlésére 

meghívást kaptak a LEADER pályázat 

nyertesei is. A 2011. évi Leader 

pályázatok első köre 2011. 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. 

A 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 beérkezett 180 db pályázatból 114 nyertes pályázat született, az 

összes támogatás: 530.211.448.-Ft.  

Második napirendi pontban szerepelt az Egyesület elnökségének és munkaszervezetének 

gratulációja, majd Pásztor Edina elnök asszony minden kedvezményezett számára átnyújtotta 

LEADER emléklapját.   

Az Egyesület munkaszervezet vezetője Lengyelné Bencze Viktória néhány hasznos információt 

mondott el a projektek megvalósításával kapcsolatosan, felhívta a figyelmet az elszámolással 

kapcsolatos főbb hibalehetőségekre. A rendezvényen elhangzott információk segítséget adnak 

a projektgazdák számára tervezett beruházásuk elindításához, sikeres megvalósításához. 
 

 

Újabb sikeresen megvalósult projektet zár a szendrői önkormányzat 

Sajtóközlemény 

 

Szendrő Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek című 

támogatási konstrukciójában, melynek eredményeként 112 millió forint 

100%-os támogatást kapott a megújuló energia hasznosítását célzó 

fejlesztése. A projekt 2010 októberében vette kezdetét, így a 2 éves 
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időtartamú projekt 2012 szeptemberében fejeződik 

be.  

A „Környezetgazdálkodással az olcsó energiáért” 

környezetgazdálkodási, alternatív energetikai 

program, szociális foglalkoztatással című,  

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0008 számú projekt 

keretében 32 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

inaktív személy 18 hónapos foglalkoztatását egy 5 

hónap időtartamú képzés előzte meg.  

A projekt képzései: motorfűrész-, kisgépkezelő, 

fakitermelő OKJ-s képzések. 

A  projekt közvetlen célcsoportját a Szendrő 

Városban és környékén élő azon aktív korú, 

alacsony iskolai végzettségű, szakképesítéssel nem 

rendelkező, szociális segélyezésben részesülő 

személyek alkották, akik az előzetes toborzási, 

kiválasztási időszakban alkalmasnak bizonyultak a 

képzést követően a projekt teljes időtartamán át 

tartó foglalkoztatáson való részvételre. 

A projektbe bevont személyek a képzési időszak 

során új ismereteket sajátíthattak el, közösségi 

részvételük, társas kompetenciájuk jelentősen 

fejlődni fejlődött, mindannyian sikeresen 

teljesítették a szakmai vizsga követelményeit. 

A foglalkoztatási időszakban folyamatos 

munkavégzése nagyban hozzájárulhat az egyének 

önértékelésének javításához, a gyakorlati készségek 

elmélyítéséhez. 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

projekt jelentős mértékben hozzájárul a munka 

világából kirekedt személyek felzárkózási 

folyamatának elindításához, szakmai gyakorlat 

megszerzéséhez.  

A projekt eredményeként kialakított üzem fenntartható működtetése érdekében további 

támogatási lehetőségeket keres az önkormányzat, hogy mihamarabb önjáró gazdasági 

tevékenység folyhasson a kialakított csarnok falai között. 

 

  

Szendrő Város Önkormányzata 

 

Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

E-mail: titkarsag@szendro.hu 

www.szendro.hu 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

 

mailto:titkarsag@szendro.hu
http://www.szendro.hu/
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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Tájékoztató Nap Akciócsoportok részére 
 

A jelenlegi és a következő európai uniós 

költségvetési időszak LEADER-

támogatásainak kihasználását is 

hatékonyabbá teheti az a tájékoztató 

nap, amelyet június 27-én rendezett 

közösen a Vidékfejlesztési Minisztérium 

és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. 

LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-

ok) vezetői számára tartottak 

tájékoztató napot június 27-én. A 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

képviseletében Pirity Attila felügyelő bizottsági elnök vett részt a rendezvényen. A 

Vidékfejlesztési Minisztérium épületében tartott eseményen a HACS-ok képviselői személyesen 

is feltehették kérdéseiket a jelenleg érvényes vidékfejlesztési program meghatározó 

szereplőinek. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, Búsi Lajos 

helyettes államtitkár, Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) főigazgatója, és Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal elnöke. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a NAKVI társszervezésében megvalósult rendezvényen 

fontos információkat nyújtottak az aktuális jogszabályokról, támogatási pályázatokról és 

jogcímekről. A tájékoztató segíthet abban, hogy a HACS-ok a lehető leghatékonyabban kössék 

le a 2013 végéig rendelkezésre álló európai uniós forrásokat, ugyanis az országnak nem 

érdeke, hogy „beragadjanak” ezek a támogatások. A rendezvény másik fontos témakörét a 

2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, a tervezési folyamat elindítása 

alkotta. Ennek a kérdésnek különleges jelentőséget adott, hogy a jelenlegi tervek szerint a 

következő európai uniós költségvetési periódusban jóval nagyobb szerephez jut a LEADER 

megközelítés, nem csak a vidékfejlesztési támogatások tekintetében. 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 


