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Tele Kamra Ünnepe Trizsben 

 
Apró gömöri falucska mutatja meg életképességét 

 

Tele Kamra címmel szervezett ünnepséget 2016. október 8-án 

Trizs, az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában megbújó 

apró, gömöri falvacska. A kiállításokkal, szakmai előadásokkal és 

kulturális programokkal gazdagított őszi vásárt hetedik 

alkalommal szervezték meg. A 200 fős település rendezvénye 

nem pusztán gasztronómiai ünnepség, hanem egyúttal azt is 

példázza, hogy hogyan lehet a vidék profiljához illeszkedve 

földműveléssel, tájjellegű növények termesztésével prosperálóvá 

tenni egy apró falut. 

 

Hazánk kedvező adottságainak köszönhetően - mint a kiváló 

termőképességű talaj, domborzati viszonyok, napsütéses órák 

száma- megtermelt gyümölcseink és zöldségeink kimagasló 

beltartalmi értékekkel rendelkeznek. De hogyan tudunk 

átcsempészni valamit télire a jó magyar földön termelt napérlelte gyümölcsök és zöldségek ízeiből, 

vitaminjaiból? Ezt a kérdést jártuk körül a trizsi Tele Kamra Ünnepségen hétvégén, ahol kötényes 

helybéli asszonyok meséltek a száraz és nedves dunsztolás, a vermelés, a savanyítás, és a befőzés 

fortélyairól. 

Megtudtuk, hogy némi speciális tudás, szorgalom és a nagymamától ellesett praktikák szükségesek 

ahhoz, hogy valóban tele legyen a kamra ínycsiklandó finomságokkal, szörpökkel, lekvárokkal, 

befőttekkel, savanyúságokkal. 

 

A beszédes trizsi gazdasszonyok nemcsak serények, de meglehetősen innovatív szemléletűek, 

büszkén mesélnek arról, hogy a természet minden kincsét felhasználják, a gyümölcs-és zöldségalapú 

termékek mellett egyre több élelmiszer kerül kamrájukba például farügyből, virágsziromból: a 

közismert gyümölcsszörpök mellett készítenek olyan különlegességeket, mint a fenyőrügy-, a 

pitypang-, az akácvirág-, vagy akár a rózsasziromszörp. Lekvárok között is feltűntek az ínyencségek: 

birs, kökény, rózsalekvár aratott nagy sikert a vásárlók körében. 

 

A rendezvény ötlet- és házigazdája Trizs polgármestere, Mácsi Istvánné Marica elmondta: a helyiek 

tulajdonképpen nem csinálnak semmi ördöngősséget, amit csak lehet, helyben termelnek meg, 

betakarítás után feldolgozzák, lehetőleg hagyományos eljárással, tartósítószerektől mentesen, 

éppúgy, mint őseink tették. Vegyszermentes zöldségeik, tájjellegű gyümölcsfáik kiváló termései és 

az Aggteleki Nemzeti Park területéről gyűjtött bogyós növények biztosítják a minőségi alapanyagot 

mindazokhoz a termékekhez, amelyekkel a standokon találkozhatunk. 

 

Trizs remek példa arra, hogy az ipartól távol eső vidéken is van élet és gazdasági fejlődés, ha a helyi 

közösség a falu profiljába illeszkedő tevékenységet végez egy ügyes vezetővel az élén, aki 

megszervezi a munkafolyamatokat, menedzseli a helyi termékek piacra jutását. Trizs tettrekész és 

kreatív polgármesterasszonya azt is felismerte, hogy egy fecske nem csinál nyarat, így szorgalmazza 

a környékbeli települések összefogását. Ez az oka annak, hogy a Tele Kamra Ünnepségen olyan 

aprófalvak is bemutatkoztak helyi élelmiszerekkel, mint például az alig 23 fős Teresztenye, 

mangalicatermékeivel. 

 



 

               
 

Az agrárárun túl figyelemre méltó helyi kézműves portékák is öregbítették a rendezvény hírnevét. 

Gömör- Torna vidékén hagyománya van az állattartásnak és földművelésnek, mindemellett vadban 

gazdag területről van szó, így nem csoda, hogy a szomszédos Zubogy település késkészítő 

mesterének speciális bontó-és nyúzókéseit is megcsodálhattuk. Mindemellett láthattunk innovatív 

példát arra, hogyan élednek újjá a hagyományos gömöri népi motívumok praktikus használati 

tárgyakon, pénztárcán, bevásárlószatyron, laptop és ipad-tokon. 

 

S, hogy a természet adta anyagokat (egy mákgubót, kukoricacsutkát, vagy barackmagot) milyen 

sokrétűen lehet alkalmazni, arra Soltészné Herczeg Mária kézműves foglalkozásán igen kreatív 

megoldásokat láthattak a résztvevők. Az országosan ismert boldvai bábanimátor és népi játszóház 

vezető terméseket, magokat, háncsokat, szárakat felhasználva varázsolt a vásári közönség elé 

nyüzsgő parasztudvart szorgoskodó gazdasszonnyal, pásztoremberrel, háziállatokkal. 

 

A rendezvény színvonalát tovább növelte, hogy a Tele Kamra Ünnepségen bemutatkozott Borsod-

Abaúj-Zemlén Megye egynéhány értéktárban rögzített kincse is, olyan tárgyi, szellemi és egyéb 

értékek, mint például a Vizsolyi Biblia, a matyó népművészet, a cigándi apróbéles, a borsodnádasdi 

molnárkalács. Ezzel párhuzamosan Lenkey Péter, Bodnár Márta, Horváth Eszter és Pető Anna a helyi 

termékek és értékek népszerűsítéséről, hagyományápolásról, örökségeink védelméről tartottak 

előadásokat. A szervezők - Trizs Önkormányzata, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája, 

valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat - arra is odafigyeltek, hogy a szörpök, 

lekvárok, füstölt áruk és kemencés lepények közé a lokális zene- és tánckultúrát is becsempésszék. 

Az őszi vásárt színesítette a Tekergő Zenekar, a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola 

néptáncosainak, a Borsodsziráki Hagyományőrző Egyesület énekkarának fellépése, valamint Petró 

Dalma operettműsora. Az alig több, mint 200 lelket számláló aprócska gömöri falu története és 

színvonalas, regionális kisugárzású rendezvénye jól példázza, hogy a magyar falu - még, ha az Isten 

háta mögött is van- él és élni akar. 

 

 

  
 
 

 

 

 

 



 

               
 

A bányászhagyományok ápolása fontos feladat 

Október 10. és 15. között tartották 

Rudabányán a település neves szülötte, 

gróf Gvadányi József író születésének 291. 

évfordulója alkalmából a hagyományos 

Gvadányi József Emlékhét kulturális 

rendezvénysorozatát. Ennek a 

záróeseménye az Országos Bányász Dalos 

találkozó volt, melyet a város művelődési 

házában tartottak meg. 

Az idén minden korábbinál több kórus 

mutatta be műsorát, 15 településről 16 

együttest láthattak-hallhattak az 

érdeklődők. A közel 200 résztvevőt 

köszöntötte Riz Gábor, a térség 

országgyűlési képviselője, Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, Szobota Lajos, 

Rudabánya polgármestere és Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének 

elnöke, aki a rendezvény megnyitóbeszédében elmondta, hogy kiemelt feladatának tartja a bányász 

haladó hagyományok ápolását, s ezen belül a zenei kultúra, a bányászdalok megőrzését. Fontosnak 

tekinti, hogy a kultúra, amely teljesebbé és boldogabbá teszi életünket, ezen ága erősödjön, 

nemzedékről nemzedékre átadásra kerüljenek a bányász- és a népdalok. 

Nagy Tibor, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének munkaszervezet-vezetője 

köszönte meg a szervezők nevében a fellépő együttesek színvonalas előadását, a segítők önzetlen 

munkáját, valamint köszönetét fejezte ki a dalostalálkozó támogatóinak is. 

A fellépő együttesek emléklapot, emléktárgyat vehettek át a dalostalálkozó szervezetőitől, majd ezt 

követte a közös vacsora. A nagy sikerű találkozó jó hangulatú beszélgetéssel, énekléssel és tánccal 

ért véget. 

 
 



 

               
 

Közösségerősítő rendezvény a szendrőládi és a martonyi Nemadomfel Házak 

gyermekei és szüleik részére 

 
A Nem Adom Fel Alapítvány 12 hónapos, EGT és 

Norvég Finanszírozási Mechanizmusok kiemelt projekt 

keretében valósítja meg pályázati programját 90 fős 

célcsoport részére, annak érdekében, hogy elősegítse  a 

roma és nem-roma emberek, csoportok közötti 

interkulturális párbeszédet, az előítéletek mérséklését és 

a társadalmi feszültségek csökkentését. 

A 27 045 540 forintos igényelt támogatást a Kulturális 

és természeti örökség programban meghirdetett “Roma 

és nem roma interkulturális párbeszéd elősegítése” című 

pályázati program keretében nyerte el az Alapítvány.  

 

A projektnek három megvalósítási helyszíne van, ahol szervezetünk évek óta jelen van, így jól 

ismerjük az ott élő roma és nem roma hátrányos helyzetű emberek problémáit. A projekt fő helyszíne 

az Észak-Magyarországi Régióban lévő Szendrőlád, következő helyszín a hozzá közel fekvő 

Martonyi, a harmadik pedig a Pest megyei Pánd. Minden településről 15 gyermeket és a gyermekek 

szülei közül 15 felnőttet vonunk be a programba. Szendrőládon és Martonyiban a célcsoport tagjai 

szinte 100%-ban roma származásúak.  

A projekt főbb tevékenységei: 

- drámapedagógiai foglalkozások heti 3 alkalommal a gyermek célcsoportoknak  

- drámapedagógiai foglalkozások a felnőtt célcsoportok számára településenként havi 

rendszerességgel  

- különböző társadalmi közegből érkező csoportok 3 napos látogatása Szendrőládon  

- integrált nyári tábor 

- külföldi utazás - Liechtenstein  

- karácsonyi rendezvények településenként  

- a Roma Kultúra Napja alkalmából zenés rendezvény Budapesten a Budapest Bár közreműködésével 

- közösségerősítő rendezvények településenként 

 

 

A Nemadomfel Házas gyermekek és a Szendrőládi Cursillió közös fellépése Budapesten a VIII. 

kerületi Katolikus templomban 

A Cursillió, a szendrőládi és a martonyi Nemadomfel Házak gyermekei szüleikkel részt vehettek egy 

napos budapesti rendezvényen, ahol érdekes programok várták őket. 

Először a Central színház “Ludas Matyi” című interaktív gyermekelőadását nézhették meg, majd az 

Alapítvány kávézójában megvendégelték a közel 100 fős társaságot, ezt követően pedig 

gyermekprogramokkal kedveskedett az Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekeknek (bohócok, 

bűvészek, zenészek). 

Nap végén 18:00-kor kezdődött a gyermekek és a Cursillió közös műsora a Katolikus templomban, 

ahol rendkívül nagy érdeklődéssel fogadták a vidékről érkező vendégeket és a közönség is velük 

együtt énekelte az ismert dalokat. 

 



 

               
 

  
 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Pályázati lehetőség a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” elismerésre 

 
 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) pályázatot 

írt ki a „Közösségi Díj a Hagyományos 

Termékekért” elismerés elnyerésére. 

 

Pályázatot a hagyományos és tájjellegű termékek 

érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt 

felmutató közösségek (települési és megyei 

önkormányzatok, önkormányzati társulások, 

valamint társadalmi szervezetek) nyújthatnak be. 

 

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek olyan 

hagyományos és tájjellegű élelmiszerek, illetve 

mezőgazdasági termékek előállításában, forgalmazásában vagy népszerűsítésében vállalnak szerepet, 

amelyek földrajzi árujelző és/vagy védjegyoltalom alatt állnak, vagy amelyek esetében az uniós 

oltalmi eljárás folyamatban van. 

 

A pályázatok beküldési határideje: 2016. november 23. 

 

Az FM számára kiemelkedően fontos a termelői közösségek szakmai támogatása mezőgazdasági 

termékeik és élelmiszereik eredetvédelmére irányuló kezdeményezéseikben. Ezért a hagyományos és 

tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató közösségek elismerésére alapította 

meg a tárca a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” díjat 2016-ban. 

 

A díj hozzájárul azon kormányzati célkitűzés megvalósításához, hogy egyre több hagyományos és 

tájjellegű mezőgazdasági termék és élelmiszer váljon eredetvédetté és ismertté a fogyasztók körében. 

 

A pályázók közül a legjobb eredményt elérő győztes bronzból készült emlékplakettet, valamint 

elismerést igazoló okiratot kap. 

 



 

               
 

A díjat a Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja alkalmából a 

földművelésügyi miniszter adja át 2016. december 8-án. 

 

A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető itt: http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-

dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat 

 

 

Elkezdődött a Tanoda-pályázat új kiírásának társadalmi egyeztetése 

Megjelent a Tanoda-programok 

támogatására kiírt új pályázat tervezete, 

amelyre társadalmi vita keretében várjuk az 

érintettek javaslatait. A pályázatra azok a 

szervezetek jelentkezhetnek, amelyek régóta 

működtetnek tanodát és a korábbi pályázat 

elbírálása során nem kaptak támogatást.  

A kormány elkötelezett aziránt, hogy a több 

éve jól működő tanodákat továbbra is 

támogatásban részesítse annak érdekében, 

hogy az évek óta folyó munkájukat 

folytathassák, ezért további 2 milliárd forint 

forrást biztosít a hátrányos helyzetű 

gyerekekkel foglalkozó szervezetek számára 

egy új Tanoda-pályázaton keresztül. 

A felhívás tervezetéhez kapcsolódóan észrevételeket, javaslatokat a véleményezésre kialakított 

partnerségi fórumban lehet tenni, a www.palyazat.gov.hu oldalon. 

A 2015-ben 5,3 milliárd forintos keretösszeggel megjelent Tanoda pályázatra többszörös volt a 

túljelentkezés, a felhívásra 1077 támogatási kérelem érkezett be, végül 171 tanoda kapott támogatást. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázat kiírását készítette elő, hogy a több éve működő 

tanodákat továbbra is támogatásban részesíthesse. Az új kiírásról a Legyen Jobb a Gyermekeknek 

Értékelő Bizottság, a Roma Koordinációs Tanács, valamint az Antiszegregációs Kerekasztal ülésén is 

zajlik konzultáció az érintettekkel, valamint a testületeken keresztül a Tanodákat összefogó 

szervezetekkel, szakemberekkel. 

A tanodákban képzett szakemberek segítségével hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújtanak iskolaidő 

utáni többletfoglalkozást, hogy az iskolai eredményesség növelését, képességeik kibontakoztatását, a 

tehetséggondozást segítsék elő. 

 

 

 

http://www.palyazat.gov.hu/


 

               
 

Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás” című felhívás 

 

Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás” című 

(VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás 

társadalmi egyeztetése. 

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, 

javaslatokat 2016. november 5. éjfélig 

várják a véleményezésre kialakított 

partnerségi fórumban. 

Bővebb információ a www. 

pályázat.gov.hu oldalon az alábbi linken 

található: 

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-

indul-tmogats-cm-felhvs 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 

Helyi Értékek Napja Tornabarakonyban 

 
A Tornabarakonyi Értéktár Bizottság és Tornabarakony Község 

Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket 2016. november 5-

én Tornabarakonyba a Helyi Értékek Napja elnevezésű 

rendezvényükre.  

 

 

 

Előadások: 

14:00 - "Mi van a lábunk alatt?” Geológiai fejlődéstörténet a Tethys-óceántól a Barakonyi-félárokig 

Előadó: Dr. Fodor László 15:00 - Vitéz Korponai Komporday Andor tiszteletes életútja családja és 

hívei emlékezetében. 

Előadó: Komporday András 

16:00 - Könyvismertető –„Torna tanúja” (1996.) Jenei Edit 

16:15 - Öreg Tölgyek nyomában… II. - Ötletek gyűjtése 

17: 00 - Helyi termékek Barakony környékéről: 

Kecsegtető Kecskefarm bemutatkozása (Szabados Andor és Vivien) /Szőlősardó 

http://alpesikecske.wixsite.com/alpesikecske/sajtok 

Miskey Zsófi - Becskeháza/ Szepsi: kecske gomolya 

Mayer Ingrid - Szepsi: kecsketejes, gyógynövényes szappanok 

Kosik János – Bódvaszilas: mézek 

18:00 – Vacsora. Vendégünk a Számadó zenekar 

 

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs


 

               
 

 

 
 

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 


