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JÚNIUSI HÍREK 

II. Gőzgombóc fesztivál a Gömör szívében Szuhafőn 

Szuhafő Község Önkormányzata második alkalommal 

rendezte meg 2017. június 10-én a Szuhafői Gőzgombóc 

Fesztivált. A rendezvény célja a település látnivalónak 

bemutatása, a látogatók figyelmének felhívása a kulturális 

sokszínűségére és a szuhafői gasztronómia bemutatása ezen 

belül a sváb specialitásnak, a gőzgombócnak a 

megismertetése. A Szuhafői Gőzgombóc Fesztiválon 

minden korosztály számára kínáltak programokat, a 

kisgyermekektől egészen a nyugdíjasokig. A programok 

elsősorban a népi kultúra, valamint a gasztronómia után 

érdeklődők széles rétegeinek szóltak. A Borsod-Torna-Gömör Térségi Helyi Termék 

védjegyrendszer tagjai is részt vettek az eseményen. 

A Szuhafői Község Önkormányzat a helyi termékeivel 2014 óta a Borsod-Torna-Gömör Helyi 

Védjegy Sajó-Szuha Karszt Házi Remek kategória jogosultja. A Polgármester asszony- Szalóczy 

Gyuláné elmondja, hogy évek óta készítenek gőzgombócot és nagyon nagy sikere van minden 

rendezvényen, ezért jövőbeli terveik között szerepel, hogy a Gömör szíve gőzgombócot és a hozzá 

tartozó logót a Szabadalom- Védjegy Tanácsadói Hivatalnál levédetik. 

   

 

Derenk – 300 év Tudományos-ismeretterjesztő konferencia Lengyelországban 

 

2017. június 09-én került megrendezésre a 

lengyelországi Bialka Tatrzanska településen a 

Derenk elmúlt 300 évének történelmével 

kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő 

konferencia. 

Háromszáz évvel ezelőtt a tátraaljai – szepességi 

határvidékről a górál szegénységből sokan 

elvándoroltak Magyarországra a jobb élet 



 

               
 

reményében. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén levő Derenken telepedtek le. 

A II. világháború idején Horthy Miklós kormányzó összefüggő vadászterületet kívánt itt 

kialakítani. 1943-ban kezdetét vette a helyi lakosság életterének újbóli megváltoztatása. 

Az újabb áttelepülés vagy áttelepítés jobb körülményekkel és gazdagabb terméshozamú földekkel 

rendelkező falvakba történő átköltözést jelentett, de az együvé tartozás szétzilálását is. 

Dr. Janusz Kamocki történésznek, a Krakkói Jagelló Egyetem professzorának, és Dr. Rémiás 

Tibor történésznek, a Miskolci Herman Ottó Múzeum osztályvezetőjének, sikerült kutatásaik 

eredményeképpen dokumentumokkal bizonyítani, hogy a XVIII. század elején, a lengyel telepesek 

a mai, Bukowina Tatrzanska, Bialka Tatrzanska és Czarna Góra településekről érkeztek az egykori 

Derenkre. Utódaik egy csoportja részt is vett a 2007. évi Derenki búcsún, ahol a kapcsolatok 

kölcsönös felvételéről, illetve bővítéséről döntöttek. 

Az elmúlt évtizedben számos előrelépés történt Derenk múltjának feltárásával kapcsolatban, de a 

legfontosabb, hogy a magyarországi górál közösség újra felfedezte rokonságát. 

 

Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében 

2017. június 29-én a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési 

Paktum paktumszervezeti ülést tartott. 

A rendezvény keretében a helyi paktumok 

csatlakoztak a paktumszervezethez és aláírták az 

együttműködési megállapodást. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Helyi Akció 

Csoportokat Lengyelné Bencze Viktória, a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

munkaszervezet vezetője képviseli.  

  

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Módosul A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása című felhívás beadási határidejének kezdete 

 

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 

2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás 

támogatási kérelem benyújtási időtartamának első napja. A támogatási kérelmek 

benyújtása 2017. július 17. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban 



 

               
 
további módosítások is várhatóak. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-

elksztse-s-megvalstsa-cm-felhvs-beadsi-hatridejnek-kezdete 

 

Módosult a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című felhívás és dokumentációja 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) 

felhívás és annak dokumentációja. 

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti: 

- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet pontosításra került. 

A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve 

átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel. 

A Támogatói Okirat Biztosítékadási kötelezettség fejezetében történt pontosítás. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-

kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs-s-

dokumentcija 

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás 

felfüggesztése 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 

2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 

induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a 

kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában 

foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján 

az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. július 1. 

napján, 00 órától felfüggeszti. 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-

cm-felhvs-felfggesztse 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

VI. Boldvai Aludttej Fesztivál 

Boldva – Július 1-jén ismét megrendezik Boldván a nagy sikerű Aludttej Fesztivált. 

„Tetejével, mint Boldván az aludttejet” – tartja az idén már hatodszor rendezett fesztivál, illetve 

Ízek Imája főzőverseny mottója. Merthogy most is összemérhetik a tudásukat a bográcsok, 

tárcsák, rostok mellett a csapatok, amelyek bármit főzhetnek, az egyetlen kitétel, hogy az 

aludttejnek valamilyen formában szerepelnie kell: akár az ételbe belefőzve, akár külön öntetként, 

habarásként. Sőt, a Monostor tér kijelölt területein a résztvevők felállíthatnak egy magukkal hozott 

főzősátrat, amelyben egyúttal bemutathatják a saját településük múltját, jelenét, jövőjét. 

A részletes programterv megtekinthető az Egyesületünk oldalán is: 

http://btge.hu/btge/images/cikkekhez/VI_Boldvai_Aludttej_Fesztival.pdf  
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