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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület közgyűlése Boldván 

 

 
2014. május 22. napján a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

közgyűlést tartott Boldván. A közgyűlés napirendje között 

szerepelt az EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek 

ösztönzése TK 5 nyertes pályázói részére emléklap átadása, 

az Alapszabály módosítása a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 

változásának tükrében, valamint a 2013. évi beszámoló, 

mérleg, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentés 

megtárgyalása és elfogadása. 

 
Elsőként a III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

jogcím nyertes pályázói részére emléklap átadására került sor, majd dr. Buza Orsolya ügyvéd 

ismertette az Alapszabály módosításával kapcsolatos tudnivalókat. A közgyűlés határozata szerint az 

egyesület működésére 2014. május 22. napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

rendelkezései, míg 2014. május 23. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadóak, valamint elfogadásra került a Borsod-Torna-Gömör Egyesület egységes 

szerkezetbe foglalt Alapszabálya is. 

 

A könyvvizsgáló beszámolóját követően a közgyűlés elfogadta az Egyesület 2013. évi beszámolóját, 

mérlegét közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentését is. A közgyűlés zárásaként Pásztor Edina elnök 

tájékoztatta a megjelenteket a Helyi termékek és szolgáltatások ismertségének, elismertségének 

erősítése, védjegyrendszer kialakítása című LEADER pályázatról, amely megvalósításához hitel 

felvételét javasolta a közgyűlés. 
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III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím nyertes pályázói 

részére emléklap átadása 
 

 

                 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2014. május 22. napján megtartott közgyűlésére meghívást 

kaptak a III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím nyertes pályázói.  

 
Pásztor Edina elnök az emléklapok átadása előtt tájékoztatott arról, hogy az első elnökségi ülés 

döntésével csak a pályázók 1/3-át tudták támogatni, a második alkalommal az elnökség levélben 

fordult Búsi Lajos Államtitkár Úr felé azért, hogy a rendelkezésre álló forrásunkat az Irányító 

Hatóság kiegészítse, és a hiányzó 387.339.033.- forintot a kérelmek alapján benyújtott  forrásigényre 

tudják felhasználni pályázóink. Miután az IH kiegészítő forrást bocsátott a HACS rendelkezésére, az 

összes beérkezett kérelem támogatásban részesült. 

Pásztor Edina elnök a jelenlévő kedvezményezettek számára átnyújtotta az emléklapot és sok 

sikert kívánt pályázatuk megvalósításához egyben reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, 

hogy ezek a szálláshelyek valóban növelik majd a térségben eltöltött vendégéjszakák számát. 

 
Tolerancia Körei a Borsod-Torna-Gömör Egyesület szervezésében 

 

 
A közös gondolkodás, egymás megértése a célja a 

Tolerancia körei című rendezvénysorozatnak. Csepeli 

György professzor az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának 

oktatója egy amerikai programot igazított a magyar 

helyzethez, hogy a helyi közösségek beszélgetéseken 

mondják ki a problémáikat, és azokra együtt, egymás 

véleményére építve keressenek válaszokat, túllépve a 

számtalanszor hangoztatott közhelyeken. 
 

 

 

Csepeli György professzorral és Bíró Judittal, az az ELTE Társadalomtudományi Karának 

dékánhelyettesével tavaly október óta dolgoznak a Tolerancia Körei projekten, melynek célja kis 

közösségekben élők egymás iránti érzékenységének és emberi kapcsolatait erősítése az embereket 

egymás iránt toleránsabbá, elfogadóbbá tétele.  
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A Tolerancia Körei akcióban eddig Tibolddaróc, Örkény és Ercsi és Berhida, valamint 

Tatárszentgyörgy vett részt, itt sikeresen szervezték meg a filmvetítéseket és beszélgetéseket, melyek 

résztvevői a helyi közösségek önkormányzati intézményeinek, civil szervezeteinek, egyházainak és 

kisebbségi önkormányzatainak képviselői, valamint azok az aktív helyi szereplők, akik szeretnének a 

témával kapcsolatos véleményüknek hangot adni. 

 

2014. május 22.-én Boldván került megrendezésre a tolerancia körei című rendezvénysorozat.  

 

A program két részből állt:  

- az első részben levetítették Flughauf Bence, Csak a szél című filmjét 

- a második részben pedig Csepeli György moderálta azt a beszélgetést, mely a filmben 

megfogalmazott társadalmi problémákra reflektálva segít felszínre hozni, és megjelentetni az egyéni 

véleményeket. A beszélgetés alatt filmfelvétel készült, mely szerkesztés és vágás után az Egyesület 

tulajdonát képezi, és további beszélgetések alapjául szolgál. 

 

A beszélgetésekhez Fligauf Bence Csak a szél című, a német Berlinalén díjazott filmje adott alapot, 

bepillantást nyújtva a hazai cigányság egy olyan részének élethelyzetébe, amely a társadalom 

többségének ismeretlen. A program azonban jóval többről szól, mint pusztán közös filmnézésről: a 

vetítés után eszmecsere indult a látottak alapján a helyi gondokról, konfliktusokról és azok 

feloldásáról. 

 

A Boldvai rendezvényen a résztvevők között cigányok és nem cigányok között élénk eszmecsere alakult 

ki, amelyben a településre jellemző, a helyieknek aktuális gondok és észrevételek, megoldási 

javaslatok merültek fel.  

A sikeres kezdeményezés nem marad folytatás nélkül terveik között szerepel, hogy még több helyszínen 

megvalósíthassák ezt a párbeszédet. 
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A „Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára” című könyv bemutatója 

Nedec várában” 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület delegációja "A derenki lengyelek gorál-lengyel-magyar szótára" 

című LEADER nemzetközi együttműködés pályázata keretében Lengyelországba látogatott. A nedeci 

vár lovagtermében ünnepélyes keretek között került sor 2014. július 5-én a „Derenki lengyelek góral-

lengyel-magyar szótára” című könyv szakmai bemutatására.  

 

 
 

1711 és 1720 között az éhínség elől a Szepességből hegyi lengyelek (Goral-ok) vándoroltak a mai 

Aggteleki Karszt területére, ahol egy völgyben megbúvó, a pestisjárvány során elnéptelenedett faluban 

új otthont találtak. Ez a falu volt DERENK. A közösség közel 250 éven át háborítatlanul, nyelvét és 

szokásait a környező magyar és szlovák települések befolyásától megóvva érintetlenül megőrizte. 

Ekkor Magyarországot kormányzó Horthy Miklós egy összefüggő vadászterületet álmodott a területre, 

amely megvalósításában az ott nyugvó falu akadályozta. Ezért 1943-ban szanálta azt, az ottélőket 

erővel kitelepítették. 

 

A település bár felbomlott az ott felcseperedett gyerekek és idősebbek azonban szokásaikban, 

nyelvükben lehetőségeik és tehetségük szerint megmaradtak Goraloknak. Igaz ezt akkor még nem 

tudták. A letelepedés utáni évszázadok ugyanis kitörölték a lengyel tudatot belőlük. A vélt kapcsolatot 

a krakkói Jagelló Egyetem történész professzora, Dr. Janusz Kamoczki a 2004-2005-ben végzett 

kutatásaival megerősítette, sőt a még élő leszármazottak beszédét megvizsgálva megállapította, hogy 

azt a góral dialektikust beszélik, melyet csak az 1700-as években beszéltek a Lengyel vidéken. Azaz 

eltérés mutatkozik a mostani lengyel Goral dialektus és a magyar Goral dialaktus között is, nemcsak 

az irodalmi lengyel nyelv között. Ekkor merült fel először annak az igénye, hogy a góral lengyel 

szótár megvalósuljon. Az anyagi lehetőségek és az őshaza megtalálásából eredő elsődleges feladatok 

azonban ezt nem tették lehetővé. Először több feltáró munka, látogatás történt azért, hogy a két 

közösség ismét egymásra találjon. 

 

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a helyi Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok, a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület és a lengyel Stowarzyszenie Rozwoju Spisza j Okolicy LEADER 

Akciócsoport is aktívan bekapcsolódott ebbe a munkába. 

A projekt célja, hogy a lengyel - magyar kisebbség kultúrájának megőrzéseként megismertesse a 

közönséggel a Derenkről elszármazott lengyelek történetét és könyv formájában őrizze meg a 

legidősebb derenkiek között a mai napig fennmaradt és használt, archaikus gorál nyelvjárást. 

 

A bemutatót Julian Kowalczyk úr, a Podhalei és Szepesi 

Leader csoport vezetője, a szótár egyik szerzője vezette. A 

népes szerzői csoport bemutatása után - akik között volt a 

Krakkói Jagelló Egyetem aktív és nyugalmazott 

professzora, magyar történész, néprajzos, a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében szétszóródott Derenkiek 

leszármazottjai - került sor a több éves munka 

összegzésére. Nehéz, de szép munka volt és szinte az 

utolsó pillanatban készült el, mert lassan kihalnak a még 
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derenki lengyel nyelvet beszélő leszármazottak. A mai fiatalok sajnos már nem tanulták meg ezt a 

nyelvjárást. 

 

A “Góral-magyar-lengyel szótár” létrehozása és támogatása hasznos és energiabefektetést jelent a 

jövőre vonatkozóan, hiszen a térség kulturális és turisztikai versenyképessége előrehaladása 

tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól előkészített szakmai anyagok és a közös együttműködés 

reményében tervezik további közös projektek lebonyolítását a jövőben is. 

 

A fordítási munkákat Bárcziné Sowa Halina végezte. 

A rendezvényen megyénkből népes magyar delegáció vett részt Poros Andrásné, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Lengyel Önkormányzat elnöke és Lengyelné Bencze Viktória, a Borsod-Torna-Gömör 

Leader Egyesület munkaszervezet vezetője koordinálásával. 

                       
 

A nagy nyilvánosság a szótárt másnap, a Łapsze Niżnei Spisko Watra Folklór Fesztiválon ismerhette 

meg, ahol számos népzenei, néptáncos fellépő vett részt, többek között a „Drenka Polska” népdalkör 

és a Császta Néptáncegyüttes Edelényből.  

 

                  
 

 

 

                
 

A könyv magyarországi bemutatójára 2014. július 27-én, a Derenki búcsún kerül sor, ahová minden 

érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. 
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XXIV. Derenki Búcsú 

 

 
2014. július 27.-én immár XXIV. alkalommal került megrendezésre a 

Derenki Búcsú. A búcsú a Derenk Szövetség, az Országos Lengyel 

Kisebbségi Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

közös munkájának az eredménye. A búcsú megvalósításához a Borsod-

Torna-Gömör Egyesület pályázati támogatást nyert, így a projekt a 

Vidékfejlesztési Minisztérium EMVA-ból a LEADER Európai Unión 

belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi 

együttműködés végrehajtásáról szóló 99/2012 (IX. 25.) VM rendelet 

finanszírozásával valósult meg. 

 

A délelőtti programot az ünnepi szentmise nyitotta meg, amelyet a derenki kápolna előtt tartottak. A 

szentmisén magyarok, lengyelek és szlovákok is részt vettek. Ezt követően koszorúzásra került sor a 

temetőben.  

 

             
 

Délután a Borsod-Torna-Gömör Egyesület és a Spisz LEADER Egyesület nemzetközi 

együttműködésének eredményeképpen elkészült „Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar” szótára 

című kiadvány ünnepélyes bemutatása következett. A kiadványról szólt Pásztor Edina a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület elnöke, Julian Kowalczyk a Spisz LEADER Egyesülete vezetője, Poros Andrásné a 

Derenk Szövetség elnöke és dr. Artur Czesak, a krakkói Jagelló Egyetem dialektológusa. A szótárt a 

szerzők dedikálását követően a Borsod-Torna-Gömör Egyesület sátrában vehették át az érdeklődők.  

 

           
 

A búcsú ideje alatt a Borsod-Torna-Gömör Egyesület helyi termék, védjegy projektjéhez csatlakozó 

kézművesek és helyi termelők kínálták termékeiket. A búcsún kulturális programok sora következett. 

Elsőként a „Spisoki” együttes zenés, táncos műsora nyitotta a programot, majd az Emőd-Istvánmajori 

– Polska Drenka Hagyományőrző Együttes repertoárját hallhatták a résztvevők. A szendrői Bódva-
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völgyi Néptáncegyüttes műsorát követően az időközben bekövetkező zivatar miatt sajnos a Császta 

Gyermek Néptáncegyüttes színvonalas táncát nem láthatta a közönség, így a zord időjárás hirtelen 

vetett véget a búcsúnak.  

 

            
 

A “Góral-magyar-lengyel szótár” létrehozása és támogatása hasznos és energiabefektetést jelent a 

jövőre vonatkozóan, hiszen a térség kulturális és turisztikai versenyképessége előrehaladása 

tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól előkészített szakmai anyagok és a közös együttműködés 

reményében tervezik további közös projektek lebonyolítását a jövőben is. 

 

Térségi Helyi Terméknapok az Egyesület szervezésében 

 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a 35/2013. (V. 22.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások jogcím „Helyi termékek és szolgáltatások 

ismertégének, elismertségének erősítése védjegyrendszer 

kialakítása” című pályázat keretében Térségi Helyi 

Terméknapokat szervezett.  

 

Egyesületünk jelen pályázat előzményeként a három 

településszövetség közreműködésével szakmai fórumokon 

és helyi termék napokon dolgozta ki a térségi arculatot és védjegyet, amely eredményeit az Arculati 

Kézikönyv mutatja be. Kialakításra került egy honlap (helyitermek.btge.hu), amely a szakmai 

rendezvényeken feltárt értéktárat hivatott bemutatni az érdeklődőknek. 

A felmért közel 120 termelőnek alig 1/6-a értékesíti termékét kistermelőként vagy kézművesként 

háznál, termelői piacokon és vásárokon. A lehetséges értékesítési csatornák és formák közül az 

internetes kereskedelem, a helyi bolt, a kiszállítás gyakorlatilag kiaknázatlan. A termékek 

előállításában, megjelenésében egységes térségi gyakorlat sem összességében, sem térségrészenként 

nem létezett. Ezen a helyzeten próbál változtatni az egyesület a helyi termékeket reprezentáló 

kiadványok, molinók, szórólapok megjelentetésével a helyi védjegyrendszer megismertetésével, 

népszerűsítésével. 

 Az Edelényi Kastély üzemeltetőjével való egyeztetés eredményeképpen megállapodás született arról, 

hogy a helyi termelőinknek, kézműveseinknek árusítási lehetőséget biztosítanak a kiszolgáló 

épületében. Ezt követően a még meg nem nyílt Múzeum Shop-ban szintén beszállítóként jelenhetnek 

meg a védjeggyel rendelkező helyi termékeseink.  

Ezzel a lehetőséggel csak azok a Helyi Termelők élhetnek, akik a Borsod-Torna-Gömör Egyesülettel 

Védjegyhasználati Szerződést kötnek.  

http://helyitermek.btge.hu/
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 A védjegy használata védjegyhasználati díj megfizetéséhez kötött, melynek összege védjegy-

kategóriánként változó.  

kategória alapdíj 

Házi Remek 1000 Ft/év 

Príma Porta 5000 Ft/év 

Kiváló Tájtermék 10.000 Ft/év 

Megbízható Beszállító 10.000 Ft/év 

Az alapdíj tartalmazza: a tanúsítvány, egy darab kitűző, 60 db öntapadós embléma, a web-lapon való 

megjelenés költségét. A további szolgáltatások emelt díj, illetve külön megállapodás mellett vehetők 

igénybe. 

 

Egyesületünknek az a célja, hogy a helyi termelőink lehetőséget és közönséget kapjanak a helyi 

termékeik értékesítésére és elismerésére. 

 

Első alkalommal 2014. június 28.-án, az edelényi Császta szőlőhegyen, ahol hét helyi kézműves és 

mezőgazdasági terméket előállító helyi termelő vett részt. Ünnepélyes keretek között 13 helyi kézműves 

és mezőgazdasági terméket előállító helyi termelő vette át a munkájuk elismerését bizonyító 

Tanúsítványt. 

 

Kiváló tájtermék kategóriában Kasza Istvánné gyöngyékszer, dekopázs és makramé ékszer 

készítéséért, Kovács Istvánné zsinórozott technikával készített dísztárgyaiért, a Faluvédő Egyesület 

Praktika Kézműves Klub kézműves termékeiért (foltvarrás, ékszerek, horgolás, szalaghímzés), a 

Csereháti Településszövetség kézműves dísztárgyak, ajándéktárgyak készítésért, Nagyné Tóth Aranka 

élelmiszer, méz készítéséért, a Trixon-B Kft. gyümölcspálinkájáért, a Reg-Lex Bt. kerámia dísztárgyak 

készítéséért, Gulybán Simon szörpök, gyógynövények, lekvárok készítéséért kapott kiváló tájtermék 

minősítést. 

 

                        
 

Házi remek kategóriában Trizs Községi Önkormányzat élelmiszer termékeivel (lekvárok, szörpök, 

kenyér) és Polácsikné Lénárt Márta mézeskalács dísztárgy készítéséért kapott házi remek minősítést. 

 

Príma porta kategóriában Juhász Péter a Császta szőlőhegyen lévő bemutatóházára kapta a 

minősítést, ahol a pálinka és borkészítést mutatja be. Tóth Bálint az Istenhegyen épített bemutató 

házára kapott príma porta minősítést, ahol a borkészítés folyamatát mutatja be. A BHIM RAO 
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Egyesület a Szendrőládon található gombaüzemére kapott príma porta minősítést, ahol a 

gombatermesztést mutatja be. 

 

 

A Térségi Helyi Terméknapon kicsik és nagyok is találtak számukra kedvező programot. A fellépők 

között a sajósenyei Kicsi Madár és Lajtos Néptáncegyüttes, az edelényi Császta Néptáncegyüttes, a 

Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Együttes és a Zubogyi Macskazaj Zenekar szolgáltatott 

színvonalas programot. A gyerekeket népi játszóház, lovaglás és íjászat várta, valamint a Rozsnyói 

Meseszínház és a Vaga Banda Gólyalábasok szórakoztatták őket. A program zárásaként a Stanislaw 

Witta élőzenei koncertet adott. 

 

 

2014. július 5.-én Boldván megrendezett Helyi 

Terméknapon lovasbemutató, íjászat és népi játékokból 

álló népi játszóház programjai közül válogathattak az 

érdeklődők.  Az egész napos állandó programok mellett 

térségünkben élő helyi néptáncegyüttesek, zenekarok 

előadása is várta a vendégeket. A fellépők között a 

Sajósenyei Lajtos Népdalkör, a Boldva Bokréta 

Népdalkör, a Sajósenyei Kicsi Madár Néptáncegyüttes, a 

Csillagfürt Néptáncegyüttes és a Sajókazai Akkord Színpad szolgáltatott színvonalas programot. A 

rendezvény zárásaként az Esthajnal együttes élőzenei koncertje volt hallható. 

 

A festői környezetben 2014. július 19.-én, Aggtelken megrendezett Térségi Helyi Terméknapot 

Pásztor Edina a Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke nyitotta meg, majd a Borsodsziráki Bartók 

Béla Hagyományőrző Népdalkör szolgáltatott színvonalas műsort. A Vaga Banda Gólyalábasok 

interaktív vásári komédiája minden korosztály számára szórakoztató volt, őket a Sajósenyei Kicsi 

Madár Néptáncegyüttes és a rozsnyói Meseszínház gyermek bábelőadása követte, majd az Edelényi 

Császta Néptáncegyüttes és az Aggteleki Általános Iskola Néptáncosainak fellépése szórakoztatta a 

jelenlévőket. A Zubogyi Macskazaj Zenekar előadását a nap zárásaként a Bíborszél együttes 

fergeteges koncertje követte.  

 

                    
 

Az előző rendezvények hagyományait követve Egyesületünk elsődlegesen a térségi helyi termék 

védjegyhez tartozó helyi termelőknek biztosított lehetőséget arra, hogy termékeiket bemutathassák és 

árulhassák a nagyközönségnek. A rendezvényen a Faluvédő Egyesület Praktika Kézműves Klub, 

Kovács Istvánné, Nagyné Tóth Aranka, Trizs Község Önkormányzata és Szuhafő Önkormányzata vett 
részt. 

 

A Térségi Helyi Terméknapról készült fotók és a videófilm megtekinthető az Egyesület www.btge.hu 

honlapján és a helyitermek.btge.hu oldalon. 

 

 

 

 

 

http://btge.hu/
http://helyitermek.btge.hu/
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója 

 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY                

 
 

 
Edelény Város Önkormányzata majd 90 millió Ft támogatásban részesült az Új Széchenyi 

Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül ÉMOP-4.2.1/A-11 Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése tárgyú 

pályázati felhívásból.  

 

A fejlesztéssel érintett épület az Edelény István király útja 58. alatt lévő Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épülete, mely egy tornácos, régi, leromlott a városközpontban tálható 

ház. A belső terek elrendezése, szűkössége, természetes megvilágítás nélkülisége nem teszi 

lehetővé a kijelölt funkció megfelelő színvonalú ellátását az ott dolgozók áldozatkész 

munkájának ellenére sem. Az épület felújításával, a terek átrendezésével, illetve az épület 

hátsó traktusában kialakítandó Idősek Klubjával egy minden szempontból megfelelő 

komfortfokozatú épülettel rendelkezne a város az idősek és a rászoruló családok, gyermekek 

számára. Az intézmény célcsoportjába a koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük 

alapján a vertikális integrációban működő szociális ellátó rendszer rászorultjai tartoznak, 

azaz szociális ellátással érintett 12.569 fő, illetve gyermekjóléti alapellátásban részesülő 351 

gyermek. A 2014. július 17-ei munkaterület átadását követően megkezdődtek az építési 

munkálatok. A kivitelezéssel a B&D Konzorcium került megbízásra, amelynek gesztor 

gazdasági társasága az edelényi székhelyű Borsod Bau 2000 Kft., akik többéves szakmai 

múlttal rendelkeznek hasonló munkák elvégzésében.  

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 

előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.  
 
 
 
Edelény Város Önkormányzata 

Cím: 3780 Edelény, István király útja 52. 
E-mail: pm.kabinet@edeleny.hu 
Honlap: www.edeleny.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.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.ujszechenyiterv.gov.hu/

