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Az Egyesület Elnökének, Elnökségének, Felügyelő Bizottságának 

megválasztása Boldván 
 

 
2013. június 21. napján a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület közgyűlést tartott Boldván. A közgyűlés 

apropóját az adta, hogy 2013. június 26-án lejárt az 

Elnökség és a Felügyelő Bizottság mandátuma, ezért 

szükségessé vált az új tisztségviselők megválasztása. A 

közgyűlésen elnökválasztásra is sor került, mivel 

Pásztor Edina elnök bejelentette lemondását, hogy 

jelen közgyűlésen egységesen kerülhessen sor, azonos 

időtartamra, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

Elnökségének, közöttük az elnök megválasztására is. 

 

 

A választás eredménye szerint az Egyesület elnöki tisztségét 2018. június 27. napjáig továbbra is 

Pásztor Edina látja el. Az Elnökség tagjai: Csabai Gyula – alelnök, Lukács Attila – alelnök, dr. Török 

Pál – alelnök. Bencze Péter, Budai Sándor, Geleta Zoltán, dr. Harcsa Attila, Molnár Zoltán, Nagy 

Tibor, Rabi József, Szaniszló János, Varga Béla továbbra is elnökségi tagok maradtak. A Borsod-

Torna-Gömör Egyesület közgyűlésének döntése értelmében az Elnökség új tagja Ötvös Bálint Szin 

Községi Önkormányzat polgármestere lett. 

 

A Felügyelő Bizottság elnöke Pirity Attila lemondott elnöki pozíciójáról, helyette Krajnyák Dénes, 

Tornaszentandrás Községi Önkormányzat Polgármestere került megválasztásra. A Felügyelő 

Bizottság eddigi tagjait újraválasztotta a közgyűlés, így Hevesi István, Káló Károly, Komjáti Miklós, 

Tarjányi Sándor, Vida Piroska Tünde és Matusz Tamás továbbra is tisztségükben maradtak. 

 

A választás eredményének megfelelően sor került az Egyesület Alapszabályának és Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására is. 
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III. tengely 4. kör Vidéki örökség megőrzése jogcím nyertes pályázói 

részére emléklap átadása 
 

                    

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2013. június 21. napján megtartott közgyűlésére meghívást 

kaptak a III. tengely 4. kör Vidéki örökség megőrzése jogcím nyertes pályázói.  

 

Pásztor Edina elnök az emléklapok átadása előtt tájékoztatott arról, hogy a Darányi Ignác 

Vidékfejlesztési Program III. tengelyének EMVA Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatások jogcím 4. támogatási köre lezárult. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület működési 

területén rendelkezésre álló keret az összes felszabaduló forrásokkal együtt: 264 000 000 Ft 

volt. A pályázók által benyújtott és ügyintézés után befogadásra került kérelmek alapján a 

forrásigény teljes összege az MVH adminisztratív ellenőrzése után 301 434 174 Ft, ezért az 

Egyesület elnöksége levélben fordult Búsi Lajos helyettes államtitkár Úrhoz, hogy a 

rendelkezésre álló forrásunkat az Irányító Hatóság kiegészítse, és a hiányzó 37,5 millió 

forintot a pályázók a térség fejlesztésére tudják fordítani. Mivel időközben az EMVA III. 

tengely esetében források szabadultak fel, amelyet az IH jóváhagyott, így végeredményben 16 

nyertes pályázó kapott támogató nyilatkozatot pályázata megvalósításához. 

Pásztor Edina elnök asszony a jelenlévő kedvezményezettek számára átnyújtotta LEADER 

emléklapját és sok sikert kívánt pályázatuk megvalósításához. 
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2013. évi LEADER pályázatok 

 

 

 

 

 

 

 
A LEADER pályázat keretében 199 projektjavaslat érkezett be közel 1 691 600 655 forint 

értékben. A Borsod-Torna-Gömör HACS esetében kb. 280 000 000 forint forrás áll 

rendelkezésre. Két Helyi Bíráló Bizottsági ülés került megtartásra, majd az Irányító Hatóság 

2013. június 17-én 20:00 órai hatállyal a Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén a 

pályázatok benyújtási lehetőségét mind a szolgáltatásfejlesztésre, mind a gazdaságfejlesztésre 

irányuló pályázatok esetében felfüggesztette, tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázatok 

támogatási igénye jelentősen meghaladta a HACS területén rendelkezésre álló fejlesztési 

forrás összegét.  

A pályázóknak 88 pályázatot sikerült ügyfélkapun keresztül feltölteni, majd 85 pályázat került 

záradékolásra a munkaszervezet által. A pályázatok ügyintézése jelenleg is folyamatban van. 

Pályázók jelezték egyesületünk felé, hogy sok projektjavaslat 2013. június 17.-én nem került 

feltöltésre, mivel épp aznap nem volt internet szolgáltatás. Bízunk abban, hogy még 

megnyílhatnak a források a pályázók előtt. 

 

 

Szakmai tanulmányút a lengyel Spisz Leader Akciócsoportnál   

 
A szakmai tanulmányúton a Borsod-Torna-Gömör Egyesület részéről Pásztor Edina-elnök, 

Lukács Attila- alelnök, Csabai Gyula-alelnök és Lengyelné Bencze Viktória- munkaszervezet 

vezető vettek részt, melynek fő célja a tapasztalatszerzés, ismeretszerzés, valamint egymás 

segítése a turisztikai szolgáltatások és a helyi termékek népszerűsítése területén.  

 

A delegációt a Spisz LEADER Egyesület részéről Julian 

Kowalczyk- ügyvezető igazgató és Józef Majerczak- 

ügyvezető igazgatóhelyettes fogadta. A rövid 

bemutatkozást követően mindkét LEADER Akciócsoport 

bemutatta fő tevékenységét. A lengyel akciócsoport célja 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukban megfogalmazott 

célok megvalósítása, az országhatáron túl a turisztikai 

szolgáltatások és helyi termékek menedzselése, valamint 

nemzetközi együttműködés kialakítása a Borsod-Torna-

Gömör Egyesülettel. 
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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület vezetői ismertették a jelenleg is folyamatban lévő „Helyi 

termékek, szolgáltatások elismertségének erősítése a Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport 

területén” című pályázat lényegét. Közös projektben való részvételre és 

együttgondolkodásra mindkét akciócsoport részéről a helyi termékek területén van lehetőség: 

helyi termék fejlesztés és turisztikai szolgáltatások erősítése, a helyben megtermelt 

élelmiszerek, ételek, kézműves termékek forgalmazása és népszerűsítése tárgyában. A 

térségben a termelői hálózatok létrehozása, az együttműködések elősegítése és a termékek 

értékesítése a cél, olyan márkajegy létrehozása, amely országosan és Európa szerte 

felismerhetővé teszi az itt gyártott termékeket. A védjegy rendszer bevezetésével 

megerősödhetnek a helyi vállalkozások, így a fenntartható turizmus és a hozzá kapcsolódó 

minőségi helyi termékek előállítása, a helyi gazdaság húzó ágazatává válhat. Sikerülhet egy, a 

térségi marketing alapját jelentő átfogó, helyi márkát és minőségbiztosítási rendszert 

létrehozni, amely által emelkedik a turisztikai szolgáltatások és a helyi termékek színvonala. 

Ezáltal megerősödnek a helyi közösségek, nő a települési és erősödik a térségi identitás.  

 

A helyi termék védjegy kialakítása mellett a Borsod-Torna-Gömör Egyesület képviselői 

tájékoztatták a lengyel partnereket arról, hogy az egyesület részt vesz a gural-magyar szótár 

megszerkesztésében, melynek célja, a széles közönség megismertetése a Derenkről 

elszármazott lengyelek történetével és könyv formájában megőrizni a legidősebb derenkiek 

között a mai napig fennmaradt és használt, archaikus goral nyelvjárást, akik vagy Derenken 

születve, vagy ott töltve a gyerekkorukat, ebben a nyelvjárásban beszéltek a szülői házban. 

Végeredményben hasznos elméleti és gyakorlati tudnivalók mellett élményekkel gazdagodva 

tértek haza a tanulmányút résztvevői. 
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Derenki Búcsú 

 

 

            
 
2013. július 28-án immár XXIII. alkalommal került megrendezésre a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közös szervezésben a Derenki Búcsú. Derenk ma 

Szögliget lakatlan külterülete. Éppen hetven éve, hogy medvéi oltalmában és vadászvendégei 

fogadása érdekében szellemfaluvá tette Horthy Miklós kormányzó, leromboltatván a házait, a 

templomát. A romtelepülés és környezete mára megújult, köszönhetően az országos és megyei 

lengyel kisebbségi önkormányzatoknak, az összefogásnak, a pályázatokon való eredményes 

részvételnek, a történészek kitartó munkájának. A falubeliek és azok leszármazottai évente itt 

búcsút tartanak, a lengyel-magyar barátság öregbítésére, a régi emlékek felelevenítésére. 

A festői környezetben megtartott rendezvényen délelőtt 10 órakor üdvözölték az idelátogató 

vendégeket, érdeklődőket, majd sor került a Szögliget-Derenk Tájház felszentelésére, amelyet 

Karol Kozlowski atya az LPP plébánosa végzett. A déli órákban ünnepi szentmisét celebráltak 

a derenki kápolna előtt.  

 

A szentmise után sor került a Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy lengyel LEADER 

Akciócsoport és a Borsod-Torna-Gömör Egyesület együttműködési megállapodásának 

ünnepélyes aláírására a nemzetközi együttműködési projekt megvalósítása céljából. Az 

együttműködés célja „A derenki lengyelek gurál – lengyel – magyar szótára” című projekt 

megvalósítására annak érdekében, hogy a helyi közösségek aktivitását felébressze. A projekt 

célja a széles közönség megismertetése a Derenkről származó lengyelek történetével és mai 

sorsával, valamint könyv formájában megőrizni a legidősebb derenkiek között a mai napig 

fennmaradt archaikus gurál nyelvjárást, végül a lengyel – magyar kapcsolatok, a két nép 

közötti barátság erősítése. 

 

A délután folyamán különböző kulturális programokon vehettek részt az érdeklődők. a 

fellépők között volt a Spisoki Néptáncegyüttes, a Császta Gyermek Néptáncegyüttes, az emődi-

istvánmajori Drenka Polska Hagyományőrző Együttes, a Múcsony-Edelény Amatőr 

Tánccsoport és a múcsonyi Szivárvány Népdalkör. 

 

A búcsú ideje alatt lengyel és magyar kézművesek és helyi termelők kínálták és kóstoltatták 

termékeiket. 
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     Együttműködési megállapodás aláírása 

 

 

                            
                  A Császta Gyermek Néptáncegyüttes fellépése 

 
 

 

          
      A Spisoki Néptáncegyüttes fellépése                                                               
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A „Kistérséget építünk” program eredményei 

Sajtóközlemény 

                       

2013. 07. 10. 

 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkózását célzó program keretében elkülönített európai uniós forrásból 2012 

szeptemberében komplex foglalkoztatási és fejlesztési projektet indított. 

 

A „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi 

Kistérségben megnevezésű, TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0012 azonosító jelű projektben 2012 

szeptembere és 2013 szeptembere között, 41 fő, az edelényi kistérség területén élő, pályakezdő 

vagy tartós munkanélküli, diplomát adó képzésben részt vett személy foglalkoztatása valósul 

meg.  

 

Az edelényi kistérség területén működő intézményeknél, szervezeteknél kihelyezett 

munkavállalók csoportos fejlesztési tevékenységet is végeznek, projektjavaslatokat dolgoznak 

ki. Az eredményekről a havi rendszerességgel megrendezendő szakmai rendezvényeken 

számolnak be. A projekttervek között megemlítendő a közintézmények energiatakarékos 

fűtésrendszerekkel való átalakításának terve, munkaerő-kölcsönző iroda kialakításának terve, 

teaház-, turisztikai szolgáltató vállalkozások terve, drámapedagógia-, és bábszínház 

szolgáltatás nyújtása, Biztos Kezdet szemlélet terjesztése, Bódvapress térségi kommunikációs 

portál (www.bodvapress.hu) indítása. 

 

A projekt kezdete óta, a bevont személyek közül 12 fő helyezkedett el az elsődleges 

munkaerőpiacon - jelentős részben a projekt során szerzett referenciák segítségével - amely 

komoly eredmény a térség munkaerő-piaci viszonyainak tükrében. 

 

A projekt eredményeiről 2013 szeptemberében, egy konferencia keretében kaphatnak részletes 

tájékoztatást az érdeklődők. 

 

 

További információ kérhető: 

 

Osgyáni Gábor      Móré István 

projektmenedzser      szakmai vezető 

30-539-5687       30-373-6331 

osgyani.gabor@gmail.com     more.istvan@gmail.com 

 
 

 

mailto:osgyani.gabor@gmail.com
mailto:more.istvan@gmail.com
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„Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében 
nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben 
TAMOP-5.1.1-09/6-2010-0012 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Cím: 3780 Edelény, István király útja 52. 
Tel: +36 (48) 525-270 
Fax: +36 (48) 525-194 
E-mail: efop2012@gmail.com 
Web: www.edelenyikisterseg.hu 

 

 

 

 

 

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.edelenyikisterseg.hu/

