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„Hagyományaink megjelenítése helyi termékekben” című Nemzetközi 

konferenciát rendezett a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

 
             A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2015. június 26-27-én „Hagyományaink 

megjelenítése helyi termékekben” című Nemzetközi konferenciát rendezett Boldván. A 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület a 2007-2013-as időszakban nemzetközi együttműködés 

keretében és más projektek kapcsán kapcsolatokat épített szlovák, erdélyi és lengyel LEADER 

csoportokkal. Szlovákiában a Mas Kras LEADER Akciócsoport, Erdélyben a Sóvidék-

Hegyalja LEADER Akciócsoport, Lengyelországban pedig Stowarzyszenie RozwojuSpisza i 

Okolicy LEADER Akciócsoportokkal alakított ki együttműködést. Az egyéb 

együttműködéseken túl, a helyi termékek és helyi hagyományok ápolásában is sok közös 

programot és együttműködést alakítottunk ki. Idén is szerettük volna ezt az együttműködést 

folytatni Magyarországon, ennek ideális helyszíne volt a História-völgy kapuja, Boldva 

település, ahol egy kétnapos nemzetközi rendezvényt valósíthattunk meg. Minden külföldi 

Akciócsoport részéről hívtunk meg helyi termék előállításával és helyi hagyomány ápolásával 

foglalkozó embereket is.  

 

A rendezvényt Boldva Község Önkormányzatának polgármestere Csabai Gyula nyitotta meg. 

 Köszöntötte a meghívott vendégeket és röviden 

ismertette Boldva Község turisztikai attrakcióit, amit 

a konferencia végeztével meg is lehetett tekinteni. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a turisztikai 

együttműködések felélesztése, a nemzetközi projektek 

kidolgozása és a gyakorlati tapasztalatok átadása 

érdekében kívánta megvalósítani e jelen konferenciát. 

 

Bodnár-Pásztor Edina a Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke összefoglalta a 

vidékfejlesztési eredményeket a Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén. Előadásában 

ismertette az egyesület illetékességi területéhez tartozó településeket, az egyesület összetételét, 

a 2007-2013-as időszak forrás összetételét, a támogatott fejlesztések számát. Ezt követően az 

Egyesület saját projektjei kerültek bemutatásra. Az egyesület egyik fő pályázata a Helyi 

termékek, szolgáltatások elismertségének erősítése a Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport 
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területén. Külön kiemelte előadásában, hogy a külföldről szerzett tapasztalatokat és tudást 

felhasználva térségünkben is elindult az a folyamat, ami a helyi termékek hálózatba történő 

szervezését és értékesítését jelenti.  

 

Végezetül a 2015. évi hátralévő feladatokat vázolta fel: a Vidékfejlesztési Program 

elfogadását követően a helyi tervezés szakmai koordinálása, a stratégiaalkotás, illetve az első 

pályázati lehetőségek megjelenése várható még a 2015. évre. 

 

Előadását követően Pápai Szilvia- a Mas Kras LEADER Akciócsoport vezetője ismertette a 

2007-2013-as időszak Szlovákiai helyzetét. Előadásában említésre került, hasonló 

sajátosságokkal rendelkezik térségük, mint a Borsod-Torna-Gömör Egyesületé. Erősségeik 

közé tartozik a flóra, fauna, hagyományok, tiszta levegő, érintetlen környezet, mikroklíma és a 

barlangok. Adottságok, melyre a stratégiát építették az a mezőgazdaság. A pályázati 

lehetőségek is hasonlóak voltak, lehetőség volt turisztikára, kis gyártó cégek, falu megújítás 

területekre pályázni. Szlovákiában, kizárólag III. tengelyre volt lehetőség pályázni.  

 

Aktívnak mondható a területükhöz 

tartozó települések pályázati 

aktivitása, mert összesen két 

településen nem valósultak meg 

pályázatok csupán. Főként kultúrházak 

kerültek felújításra, melléképületek 

felújítása, buszmegállók, utak és terek 

alakultak ki. Ezt követően Pápai Szilvia 

kiemelt 3-4 kimagasló jó példát a 2007-2013-as időszakból.  
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Majd Julian Kowalczyk a Spisz Leader szervezet vezetője mutatta be a Lengyelországi 

tapasztalatokat és a jövőbeli elképzeléseket, együttműködéseket.  

 

Végezetül Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezet 

vezetője ismertette az Egyesület főbb tevékenységi körét. Egyesületünk főbb feladatai a 

megélhetési biztonság növelése, élhető térség formálása, közösségi értékek megerősítése, 

innovatív és befogadó társadalom megalapozása, regionális integráció feltételeinek javítása.   

A prioritások együttesen és párhuzamosan megvalósítva járulhatnak hozzá a térség új 

fejlődési pályára állásának előkészítéséhez. Helyi szereplők ösztönzése közös projektek, közös 

vállalkozás érdekében, amely a térség gazdasági versenyképességét erősíti. Térségek közötti 

és nemzetközi együttműködések generálása, projektmenedzsment, megvalósíthatósági 

tanulmányok összeállítása, támogatási kérelmek összeállítása, kifizetési kérelmek benyújtása, 

fenntartási időszakban még menedzsment feladatok. 

Helyi szereplők kapacitásépítése (oktatás, tematikus 

fórumok, személyes konzultációk stb.) 

A stratégiában foglalt célok és prioritások a helyi 

szereplők által végrehajtott konkrét projektek 

formájában valósulnak meg. 

Ebből adódóan egyaránt fontos a pályázatok 

mennyisége és minősége. A megfelelő számú és 

mennyiségű pályázat alapvető fontosságú a HVS ben 

foglalt célok, prioritások és intézkedések 

megismertetése a szereplőkkel. 

A HACS-ok többféle feladatának ellátásához 

kapcsolódik a fejlesztésben érintett, illetve érdekelt 

helyi és térségen kívüli szereplőkkel folytatott kapcsolattartás, hálózatépítés és 

együttműködés.  

Ezek a tevékenységek hozzájárulnak az információk hatékonyabb elterjesztéséhez, a jó 

gyakorlatok megismeréséhez, az együttműködések ösztönzéséhez. 

 

Majd ezt követően Boldva község attrakcióit tekintették meg a rendezvény vendégei. A 

vacsorát követően az est zárásaként táncházat rendeztünk a Számadó zenekar 

közreműködésével a Monostor téren, a Császta Néptáncegyüttes, a Korondi Cserepesek 

néptánccsoportja és a külföldi vendégek számára. 
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A második napon szórakoztató és kulturális programok kerültek megrendezésre. A rendezvény 

ideje alatt egész napos vásárt rendeztünk a Borsod-Torna-Gömör Egyesület helyi termék 

védjegyrendszeréhez csatlakozott kézművesek termékeiből, melyhez kapcsolódóan a vendég 

egyesületek is bemutatták a saját kultúrájukhoz kapcsolódó helyi termékeket, nemzetközi 

ételeiket.  

 

A megszerzett nemzetközi tapasztalatok adaptálása révén fejleszthetjük a társadalmi 

hálózatokat és ezzel növelhetjük az együttműködéseket, az identitástudatot, a helyi 

szolgáltatói, termelési lehetőségek, adottságok kihasználását.  
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Felkészülés a 2014-2020-as időszakra 

 

A 2014- 2020-as időszakban a Borsod-Torna-Gömör Egyesület továbbra is várja a helyi 

akciócsoport területéről azokat az elképzeléseket, melyek alapját jelentik majd az 

elkövetkezendő időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának. A korábbi évekhez hasonlóan, hogy a 

helyi közösség területén a kedvezményezettek elképzeléseiket meg tudják valósítani, gyűjtjük a 

projektjavaslatokat, melynek  megkönnyítéséhez a mellékelt projektgyűjtő adatlapon várjuk 

folyamatosan a projektötleteket. A projektjavaslatokat a projektgyujtes@btge.hu címre 

szíveskedjenek megküldeni.  Ahhoz, hogy a helyi fejlesztési stratégiánk alapján majd 

pályázatát meg tudja valósítani, reális és költséghatékony ötleteket várunk.  A pályázatok 

részletes szabályairól egyelőre még nem tudunk tájékoztatást adni, majd erről a jogszabályok 

megjelenése után feltétlenül tájékoztatjuk Önöket. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a 

beérkezett projektötletek alapján állítja majd föl a helyi fejlesztési stratégiájában azokat a 

prioritásokat, melyekre 2014-2020 között pályázatot lehet majd benyújtani. 

 

A projektjavaslatok formanyomtatványa letölthető a www.btge.hu oldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:projektgyujtes@btge.hu
http://www.btge.hu/
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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Szakmai fórumot tartott 

Tornabarakonyban 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2015. augusztus 15-én szakmai fórumot tartott az EMVA 

jogcímekhez kapcsolódó Kifizetési Kérelem benyújtására vonatkozó gyakorlati 

információkról. A szakmai fórum Tornabarakonyban, a kemencés dombon került 

megrendezésre. Az Egyesület képviseletében Lengyelné Bencze Viktória- munkaszervezet 

vezető és Hartyán Nikoletta- ügyintéző vettek részt. 

Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezet vezetője 

tájékoztatta a résztvevőket a Kifizetési Kérelmek változásairól, határidő változásokról. 

Felhívta a fórumon résztvevők figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre 

vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. A közelgő határidőre 

tekintettel kérjük, hogy kifizetési kérelmeik benyújtásával ne várjanak a benyújtási határidő 

végéig, azokat minél előbb nyújtsák be.  

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kérelem benyújtási felületen külön bejelölhető, ha a 10 

napon belüli módosítási lehetőséggel élni kívánnak. Javasoljuk, hogy a módosítás lehetőségét 

csak akkor válasszák, ha valamilyen dokumentum vagy adat még hiányzik a kérelemhez, és 

azzal utólag szeretnék kiegészíteni a kérelmet. Azon kérelmek elbírálását, melyeket az 

ügyfelek nem kívánnak módosítani, az MVH rögtön meg tudja kezdeni, ezáltal az ügyfelek 

előbb juthatnak a támogatáshoz.  

 

Az egyes beruházási jogcímek esetében a közeljövőben lejáró megvalósítási és utolsó kifizetési 

kérelem benyújtási határidőkről az alábbi összefoglalót nyújtotta:  

 

Nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy a határidők módosítására nincs lehetőség! 

Lengyelné Bencze Viktória elmondta, hogy az ügyfelekkel közös érdek a határidő megtartása, 

mivel a fennmaradó idő nélkülözhetetlen a kifizetési kérelmek ügyintézésére, az előírt 

ellenőrzések végrehajtására és a jogos támogatások kifizetésére, tekintettel arra, hogy a 

vonatkozó uniós jogszabály az ÚMVP keretében igénybe vehető támogatásnak a kifizető 

ügynökség által történő kifizetésére a 2015. december 31-i határidőt írja elő, amelyet minden 

körülmények között be kell tartani. 

 

Kérte, hogy kifizetési kérelmeik összeállítása során fokozott figyelmet fordítsanak a pontos és 

hiánytalan kitöltésre, illetve ellenőrizzék, hogy minden szükséges mellékletet csatoltak-e.  

 

A mielőbbi és lehetőleg hiánytalan kifizetési kérelem benyújtás, a hiánypótlás soron kívüli 

teljesítése, valamint a jól elkészített és teljes kifizetési kérelem esetében a 10 napos módosítási 

lehetőségről való lemondás elősegítik a támogatásnak a lehető legrövidebb időn belül történő 

kifizetését.  
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Megrendezésre került az V. Gömör-Tornai Népművészeti találkozó 

 

 

 

A Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány az idén is megrendezte, immár ötödik alkalommal 

a Gömör-Tornai Népművészeti Találkozót 2015. augusztus 15-én Tornabarakonyban. A 

programot - hasonlóan az előző évekhez - határon inneni és túli népdalkörök, népzenei 

együttesek, néptánccsoportok fellépése, meseszínház, kézműves foglalkozások, kiállítások, 

előadások tették színessé.  

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján közreműködött Bárdosi Ildikó (népdal) és Molnár 

Miklós(hegedű) művészek.  

A megnyitót követően játszótér állt a gyermekek rendelkezésére a miskolci Diri-Dongó 

Együttes interaktív zenés gyermekműsorát tekinthették meg.  

A látogatók számára lehetőség volt megtekinteni a gömörszőlősi É. Kovács család és a 

jászberényi művészek (a Berényi Műhely három alkotójának festményei és jászsági kerámiák) 

kiállítását és megnyitóját a hajdanvolt iskolában. 

A délután folyamán cséplőbemutató várta a látogatókat a bódvaszilasi Dutra Barátok 

Társasága közreműködésével.  

Kézműves foglalkozások: nemezelés, bőrözés, mézeskalács díszítés, szövés-fonás, csuhézás. 

Egész napos programként a Borsod-Torna-Gömör helyi termék védjegyeseinek és egyéb helyi 

termék előállítók kiállítása és vására várta a rendezvényen részt vevőket.  
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Összefogás a Cserehátért 

A Társadalmi innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projekt 

keretében, a Miskolci Egyetem vezetésével próbálják összeszervezni, erősíteni a 

Cserehát önsegítő képességét. A humántőke fejlesztési programban résztvevőket a 

szerdai, edelényi projektnyitón Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte.  

A projekt hármas célt szolgál, a térségi integrációt, a helyi gazdaságfejlesztést és a térségi 

identitás építését. Az első lépéseket is megtették szerdán, amikor a nyitórendezvény egyben az 

innovációs körök megalakítását is szolgálta. A kezdésre számos, a térség fejlesztésében 

érdekelt szakember  jelent meg a pazarul felújított L’Huillier-Coburg kastélyban. 

 

 

A pályázati lehetőségek igénybevételéhez tudáskoncentrációra van szükség - hívta fel a 

figyelmet a megyei közgyűlés elnöke 

Török Dezső köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy a rendszerváltás óta számtalan 

konferenciát tartottak, tenulmányok garmadát írták a Cserehátról, programokat indítottak, 

azonban érdemi előrelépés nem történt. A legjobb szándék is kevés, ha nincs meg a helyszínen 

a megfelelő humán erőforrás,  illetve a tudáskoncentráció. Ezt segíti a most induló projekt. 

„Reményeim szerint, ha a választási ciklus végén újra találkozunk ebben a körben, akkor 

arról számolhatnak be, hogy a Cserehát elindult felfelé!”- zárta beszédét Török Dezső. 

 

A Miskolci Egyetem számára is fontos a projekt sikere - erősítette meg a rektorhelyettes 

Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettesének várakozása szerint a 

projekt keretében olyan értéket sikerül létrehozni, amely fontos helyben, a megyének és az 

országnak egyaránt.  Szorgalmazta a lokálpatriotizmus, az identitás erősítését.  
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Az egyetem társadalmi felelősségvállalásáról is szólt Veresné dr. Somosi Mariann 

 

Veresné  dr. Somosi Mariann, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja 

megerősítette, hogy felelősséget éreznek a térségért és a megyéért. Erősíteni kívánják a 

szolgáltató jelleget. 

 

A társadalmi innováció fogalma, jelentősége az elmaradott térségek fejlesztésében címmel G. 

Fekete Éva projektmenedzser  tartott előadást.  Bemutatta a Cserehát problémáit és az arra 

adandó válaszokat. A térség szellemi felpezsdítésével kapcsolatban az egyetem mintegy 60 

szakemberének a „szürkeállományára” támaszkodnak. 

 

G. Fekete Éva részletesen bemutatta a Cserehát problémáit és ezzel összefüggésben a 

projekt céljait 

A szünetet követően a résztvevők bevonásával megtartották a társadalmi innovációs 

körök  alakuló ülését, illetve az első megbeszélést.  
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Az Európai Bizottság elfogadta a vidékfejlesztési programot  

 
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok (2014-20) 

 

Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai 

Unió és a hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai 

Bizottság által elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához, amelytől 

azt várjuk, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági és politikai 

közösségévé válljon a válság utáni új világrendben. 

 

Magyarország az uniós tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó 

támogatási összeg tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint 

fejlesztési forrás jut, ez 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési ciklusban. 

  

Az Európai Unió előtt álló kihívásokat látva kérdéses, hogy a kohéziós politika, a kelet-közép-

európai régió tagállamainak gazdasági felzárkóztatására 2020 után is hasonló mennyiségben 

állnak-e majd rendelkezésre külső források, ezért a Kormány úgy döntött, hogy a 12 000 

milliárd forint 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani, létrehozva több 

százezer új munkahelyet és megerősítve a kis- és középvállalkozói szektort. 

 

Sikeresebb fejlesztéspolitikára van szükség, ahol a célokhoz alkalmazkodik a fejlesztéspolitika 

formai keretrendszere, ahol a pályázatkelezéssel foglalkozó adminisztráció szolgáltató 

szemlélettel közelít a pályázók felé és ahol tud segít, ahelyett, hogy saját személyében 

akadályozza a vállalkozások fellendülését. A Miniszterelnökség azt várja el a pályázati 

adminisztrációban résztvevő állami szereplőktől, hogy szolgáltató szervezetként segítsük a 

pályázók munkáját. 

 

Ahhoz, hogy Önt is sikeres pályázóként köszönthessük a következő években, ajánljuk, hogy 

olvassa végig az alábbi operatív programokat, amely tervek hét évre előre vázolják, hogy 

milyen feltételekhez illeszkedve számíthat tervei megvalósításához fejlesztési forrásokra. 

 

Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok: 

 

•    EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 

•    GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 

•    INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 

•    KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 

•    RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) 

•    TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) 

•    VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) 

•    VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 

•    KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 

(KÖFOP) 
 
Az operatív programok az alábbi linken érhetőek el: 
http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 
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