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Elkészült a Borsod-Torna-Gömör Egyesület „Barangolás Borsod-

Torna-Gömörben” című könyve 

 

 

 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi termékek, szolgáltatások elismertségének erősítése a 

Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport területén című pályázatának eredményeként jelent meg a 

„Barangolás Borsod-Torna-Gömörben” című könyv. 

A pályázat keretében az Egyesület három Településszövetséggel együttműködve (Csereháti 

Településszövetség, Galyasági Településszövetség és Szuhavölgyi Bányászlakta Települések 

Szövetsége) szakmai fórumokon és helyi termék napokon dolgozta ki a térségi arculatot és 

védjegyet, amelyeket az Arculati Kézikönyv mutat be. 

A „Barangolás Borsod-Torna-Gömörben” című könyv tartalmazza a helyi 

védjegyszabályzatot, bemutat néhány, a térségben élő és tevékenykedő helyi termelőt és az 

általuk előállított termékeket, valamint helyi receptekből is válogathatnak az olvasók. 

 

A pályázat folytatásaként az Egyesület célul tűzte ki az Arculati Kézikönyvben kidolgozott 

logók levédetését, valamint a helyi termékek piacra jutásának elősegítését. 

 

Az elkészült könyv nagymértékben járul hozzá a vidéki élet élhetőbbé tételéhez, a megszerzett 

tudás és jó gyakorlat helyi szinten történő alkalmazásához, valamint megteszi az első lépést a 

térségnek egy új, a XXI. század követelményeinek megfelelő fejlődési pályára állításához, az 

elmaradottság ördögi köreiből való kitöréséhez. 

A téma iránt érdeklődők bővebb információkat olvashatnak az Egyesület honlapján 

(www.btge.hu), melyen megtalálható a helyitermek.btge.hu oldal, amely a szakmai 

rendezvényeken feltárt értéktárat hivatott bemutatni. 
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Tájékoztató a TK5 Turisztika jogcím keretében beadott pályázatokról 

 

 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Akciócsoporthoz 2014. 

január 15.-ig a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM 

rendelet keretében 36 db kérelem érkezett be. 

A kérelmek feldolgozása, az esetleges hiánypótlások kiküldését 

követően 29 pályázat felelt meg a pályázati kritériumoknak, 7 db 

pályázat elutasítása történt meg.  

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület működési területén rendelkezésre álló keret az összes 

felszabaduló forrásokkal együtt 447 934 240 Ft, melyből 13 darab kérelem került 

támogatásra. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Elnöksége levélben fordult Búsi Lajos 

helyettes államtitkár Úrhoz, azzal a kéréssel, hogy az Egyesület rendelkezésre álló forrását az 

Irányító Hatóság kiegészítse és a hiányzó 387 339 033 forintot a kérelmek alapján benyújtott 

forrásigényre tudják felhasználni pályázóink. Így a térségben a helyi igényekhez és 

sajátosságokhoz igazodó fejlesztések megvalósításra kerülnének, amely fejlesztések 

hatékonyan hozzájárulnak a térségünkben megfogalmazott célok eléréséhez. 

A nyertes pályázatok megvalósításához az egyesület munkatársai sok sikert kívánnak, 

valamint készséggel állnak a pályázók rendelkezésére. 
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Roma ösztöndíjasok tereplátogatása Borsod megyében 

 
Számos sikeres helyi kezdeményezéssel ismerkedtek meg a Czinka Panna - Vidékfejlesztő 

Roma fiatalok program ösztöndíjasai három napos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

tanulmányútjukon. 

 

 

Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma fiatalok” ösztöndíjprogram egyik törekvése, hogy a 

programba felvételt nyert hallgatók részt vegyenek olyan hazai és külföldi tanulmányutakon, 

amelyeken tapasztalatokat és gyakorlati ismereteket szereznek későbbi saját projektek 

megvalósításához. A cél, hogy a fiatalok képesek legyenek a helyi közösségek problémáit 

érteni, azokra megoldást találni. 

Az első tereplátogatásnak 2014. február 28. és március 2. között Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye adott otthont, ahol az ösztöndíjasok helyi programokat ismerhettek meg. 

Szendrőlád a Bódva völgyében fekvő település több mint nyolcvan százalékos roma 

lakossággal. A vidékfejlesztő fiatalokat a Bhim Rao Egyesület képviseletében Káló Károly és 

Káló Norbert testvérpárja fogadta a cigány kultúráról szóló kiállításnak helyt adó Roma 

Kulturális Központban. A hallgatók megismerkedtek a településen az önkormányzat mellett 

egyedüli foglalkoztatóként is működő Egyesület által létrehozott Kincses Sziget Térségi 

Tanoda Hálózat munkájával, illetve az Európai Unió által támogatott projektből 

önfenntartóvá váló gombatermesztő üzemmel. 

 

Sajókazán Orsós Jánossal, a Dzsaj Bhím Közösség vezetőjével és munkatársaival beszélgettek 

a telepszerű körülmények között működő Dr. Ámbédkar Iskolában, ahol olyan gyerekek és 

fiatalok számára biztosítanak minőségi oktatást és második esélyt, akik a legszegényebb 

körülmények között kénytelenek felnőni, és kiszorultak az állami oktatási rendszerből. 
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A nap végén a boldvai Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben (IKSZT) a résztvevők 

kerekasztal beszélgetésen foglalták össze az első napon látottakat és hallottakat. Ebben olyan 

meghívott vendégek segítettek, mint G. Fekete Éva kutató, a Miskolci egyetem oktatója, Tóth 

István és felesége, Tóth Viktória, az Abaújvári Református Egyházközösség lelkipásztorai, 

IKSZT-vezetői, Káló Károly, a Bhim Rao Egyesület vezetője, Báriné Kántor Magdolna, 

számos helyi program (Boldva História Völgy, Szendrőlád gombaüzem, tanodaprogram) 

munkatársa, Drótosné Mészáros Eszter, a boldvai IKSZT munkatársa, Rácz Judit a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztő Egyesület, valamint Bíróné Nagy Csilla, a Hortobágyi LEADER 

Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője. 

A tereplátogatás második napján Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere számolt 

be munkájukról, amelynek az egyik legjelentősebb eredménye a Bioszentandrás program, 

illetve a helyi tanoda, amely az iskola nélkül maradt település fiataljainak nyújt közösségi 

teret a tanulás, az összefogás fontosságának erősítésére. 

A Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok program ösztöndíjasainak feladata, hogy 

megtalálják a programok más közösségekbe történő adaptálásának lehetőségeit, ehhez 

kapcsolódó pedig javaslatokat fogalmazzanak meg. 
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Tájékoztató a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési források tervezéséről 

 

 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 2014-2020 közötti program időszak 

Vidékfejlesztési Program megvalósításához 1 270 milliárd forint forrást biztosít 

Magyarország részére. Ennek a programnak a része a LEADER program. A Borsod-Torna-

Gömör Egyesület Közgyűlése 76 településsel továbbra is jelezte szándékát a Helyi Fejlesztési 

Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséhez. Az Irányító Hatóság 

tájékoztatása szerint az elismerést követően a területünkön elkezdhetjük a HFS kidolgozását 

és  ezt  követően  új  vidékfejlesztési  források pályázására  lesz lehetőség várhatóan  2014.  

év végén.  

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséről és aktuális információkról a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület honlapján www.btge.hu folyamatosan tájékozódhat. 
 
 

 

Megyei Fejlesztési Tanulmánykészítés első vidékfejlesztési, szakmai 

megbeszélése  
 
 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referenseinek szakmai koordinálásával az ország 

valamennyi megyéjében május 5-ig készülnek el azok a vidékfejlesztési tanulmányok, amelyek 

a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiák 

megalapozásában, előkészítésében segítik a helyi közösségeket. 

 

2014. április 10-én a boldvai IKSZT-ben került sor a Megyei Fejlesztési Tanulmánykészítés 

első vidékfejlesztési, szakmai megbeszélésére. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat (MNVH) megyei referense koordinálta. A szakmai fórumon a megye 

vidékfejlesztésben érdekelt szereplői vettek részt, és kaptak tájékoztatást a Tanulmány 

készítéséről. A szakmai fórum célja a HFS-ek elkészítéséhez szükséges helyzetértékelés 

megvitatása és a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó HFS tervezési területek 

egyeztetése volt a Helyi Akciócsoportokkal. 
 

                    
 

 

http://www.btge.hu/
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Közgyűlés 

 

2014. január 15. 
 

 

 
 

A 2014. január 15-én megrendezésre került Közgyűlésen került sor a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület 2014. évi költségvetés-tervezetének elfogadására. Pásztor Edina elnök tájékoztatta 

a megjelenteket a 2014-2020-as időszak várható feladatairól, mely szerint 2014. első 

negyedévében új területi lehatárolás kezdődik a járási határok, a földrajzi egység és a 

megyehatár figyelembevételével. Az új HACS megalakulásával kapcsolatban elmondta, hogy 

készült kimutatás a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tekintetében a célszerű területi 

lehatárolások figyelembevételével, de ez további egyeztetések tárgyát képezi. 

 

 

 

2014. február 13. 

 

                    
 
A közgyűlés megtárgyalta a Vidékfejlesztési Minisztérium által megküldött „2014-2020 

közötti programozási időszakra történő felkészülés - Helyi Fejlesztési Stratégiához 

kapcsolódó illetékességi terület (HFS illetékességi terület) előzetes elismerése" c. tervezet 

anyagot. A Művelődési Központban megrendezett közgyűlésen a jelenlévő tagok 

megerősítették  együttműködési szándékukat, és deklarálták részvételüket a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület változatlan illetékességi területével a 2014-2020 közötti program időszak 

vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.  
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A Közgyűlés elfogadta azt a Vidékfejlesztési Minisztérium által javasolt elvet, hogy az 

alapítandó új HACS-ok tervezési területe illeszkedjen a megyehatárokhoz és törekedjen a 

kistérségi, a járási, vagy a tájegységi határok betartásához. 

 

Sajóbábony Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a következő támogatási 

időszakban nem lesz a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tagja, csatlakozási szándékát a Bükk-

Térségi Leader Egyesülethez jelentette be. 

 

Edelény város a 2013. évi KSH adat szerinti lakosság lélekszám 10 030 fő, mely alapján 

előreláthatóan nem jogosult vidékfejlesztési forrás felhasználására, viszont a külterületi 

lakosságszáma, mely 235 fő, eléri a belterület lakosságszámának 2%-át, ezért külterületével 

jogosult vidékfejlesztési forrás felhasználására. Edelény várost belterületével partnerségbe 

vontuk be a térségi együttműködés elősegítése érdekében. Csatlakozási szándéknyilatkozatát 

az Egyesülethez Edelény Város Önkormányzatának Képviselő Testülete jelezte. 

A fő cél, hogy 2014-2020 között a területen minél több vidékfejlesztési forrás kerüljön 

felhasználásra. 

A közgyűlésen sor került a Helyi termékek és szolgáltatások ismertségének, elismertségének 

erősítése közösségi együttműködéssel a Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport területén 

LEADER projekt eredményeképpen elkészült „Barangolás Borsod-Torna-Gömörben” című 

könyv bemutatására, melyből az Egyesület tagjai egy példányt ingyenesen átvehetnek a 

munkanapokon a munkaszervezet irodájában. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 


