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MÁRCIUSI HÍREK 

A Szép Cserehát Foglalkoztatási Akcióterv jövőtervező műhelynapja 

 

2017. március 22-én Homrogdon tartották a Szép 

Cserehát Foglalkoztatási Akcióterv jövőtervező 

műhelynapját. A műhelynapot Pacsai János 

köszöntője nyitotta meg. A Kassa megyét és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét lefedő Via 

Carpatia ETT a Határon Átnyúló 

Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (CESCI) bízta meg azzal, hogy határon 

átnyúló foglalkoztatási akciótervet készítsenek számukra tágabb értelemben vett Cserehát 

térségére vonatkozóan, melyet a Szlovákia-Magyarország INTERREG V-A program 

támogatásával kívánnak majd megvalósítani. 

A Via Carpatia ETT által kezdeményezett akcióterv ugyanakkor túlmutat a konkrét szlovák-

magyar program tavaszra várt kiírásán: a megrendelő a határon átnyúló Szép Cserehát program 

kereteit szeretné megrajzoltatni, amiből aztán szűkítéssel kiválasztásra kerülnek azok a projektek, 

amelyeket a szlovák-magyar kiírásra nyújtanak be. Éppen ezért az akcióterv előkészítése kapcsán 

fel kívánjuk tárni a térség komplex fejlesztési szükségleteit, a további bevonható forrásokat, 

támogatásokat is figyelembe venni és a beavatkozásokhoz mátrixszerűen hozzárendelni a 

finanszírozást. 

A foglalkoztatási akcióterv elkészítésének keretében 2017. január 25-26. között munkaindító 

műhelybeszélgetések kerültek megrendezésre Kassán, illetve Encsen. Ezt követően mintegy 

félszáz térségi szereplővel készített a CESCI személyes mélyinterjút. Az interjúk során az 

önkormányzati szféra mellett megszólításra kerültek a civil szervezetek, az oktatási, valamint a 

foglalkoztatási intézmények vezetői, továbbá gazdasági szereplők is. A foglalkoztatási akcióterv 

előkészítése, valamint a partnerség építése a Homrogdon megrendezett jövőtervező műhelynappal 

folytatódott. 

 

Gyümölcsfeldolgozót építenének Trizs községben 

 

Az elmúlt esztendőkben a mezőgazdaság és a gyümölcstermesztés 

vált Trizs első számú profiljává. A közfoglalkoztatásban rejlő 

lehetőségeket igyekeztek a lehető legjobban kihasználni, amelynek 

az eredményei már láthatóak. Rendkívül kedveltek a helyben készült 

szörpök és lekvárok, a helyiek szerint a vásárlók leginkább a csipkét 

szeretik. A sikereken felbuzdulva az önkormányzat újabb terveket fogalmazott meg: a 

termesztésben részt vevő területet idén kívánják bővíteni, újabb gyümölcsfákat és 

gyógynövénytöveket ültetnek. A folytatást és a tevékenységi kör bővítését azonban jelentősen 

befolyásolja egy elbírálás alatt lévő uniós pályázat. 

– Nagyon bízom benne, hogy zöld utat kap a tervünk, és idén megkezdhetjük a 

gyümölcsfeldolgozó üzemünk építését – vágott a közepébe Mácsi Istvánné, Trizs polgármestere. – 



 

               
 

Amennyiben támogatják az elképzelésünket, úgy a helyben megtermelt és leszüretelt gyümölcsök 

mellett a máshonnan vásárolt termék feldolgozására is lehetőségünk nyílna. Ez pedig jelentősen 

meghatározná a falu gazdálkodását. Jelenleg 28-an dolgoznak a közfoglalkoztatás keretében, 

ebből tizenhárman vennének részt az üzem kivitelezésében. 

Mácsi Istvánné ugyanakkor hozzátette: Trizs igyekszik megragadni az átmenő turistaforgalom 

nyújtotta lehetőségeket, hiszen sokan közelítik meg Aggteleket a falun keresztül. Ráadásul a 

helyben készült termékeket a nemzeti park is elhelyezte a bemutatóvitrinjébe, ezért sokan ezek 

után szeretnék megkóstolni a trizsi lekvárokat és a szörpöket. 

 

Fontos a turizmus 

– Az életre hívott szociális szövetkezetünk is kellően be tudná tölteni a szerepét, amennyiben 

elnyerjük a projektet – folytatta a falu első embere. – Ezenkívül azonban több tervünk is van az 

előttünk álló uniós fejlesztési ciklusra. Putnokkal, Gömörszőlőssel, Szuhafővel, Kánóval és 

Ragállyal konzorciumban adtunk be turisztikai pályázatot, de az önkormányzatunk épületét is 

szeretnénk felújítani, hogy méltó körülmények között fogadhassuk a lakosságot. Bízom benne, 

hogy támogatják a jövőre vonatkozó terveinket. 

 

Forrás: http://www.boon.hu/gyumolcsfeldolgozot-epitenenek-trizsen/3426737 

VI. Bánvölgye Pálinkafesztivál 

Hatodik alkalommal rendezték meg Bánhorvátiban a 

Bánvölgye Pálinkafesztivált, az önkormányzat és a 

Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület 

szervezésében. A fesztivál házigazdái, Demeter Zoltán 

országgyűlési képviselő, Földvári István, Bánhorváti 

polgármestere, Vadnai Zoltán, Nagybarca polgármestere, a 

Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület 

elnöke. A rendezvényről készült összefoglalónkat 

hamarosan megtekinthetik a www.sajomente.hu oldalon. 

 

História-völgyi Kiváló Tájtermék minősítést elnyerő Boldvai Olajüzem 

mutatkozása 

Boltokba kerülnek a település saját előállítású tökmag termékei márciusban. 

Az alapoktól indultak, sokat tanultak és nagy eredményt értek el Boldván. 

Négy évvel ezelőtt azzal indult a munka, hogy héj nélküli magú tököt 

kezdtek termeszteni az egyéb zöldségek és gyógynövények mellett 

Boldván, mostanra pedig a nívós csomagolású, „saját márkás” termékek 

már nemcsak néhány helyi és környékbeli üzletben elérhetőek, hanem 

hamarosan az egyik üzletlánc polcain is feltűnnek majd. Persze idáig 

kemény munkával teli út vezetett és még nem is érzik úgy, hogy a végére 

értek, de azért elégedettek lehetnek Boldván azzal, ahová eljutottak. 

http://www.boon.hu/gyumolcsfeldolgozot-epitenenek-trizsen/3426737
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.788891134613557.1073742841.215551471947529&type=3
http://www.sajomente.hu/


 

               
 

Ahogy Csabai Gyula, a település polgármestere mondja, már az elején 

érezték, hogy nem az az üdvözítő út, ha tököt termesztenek és eladják a 

magokat, hanem úgy tervezték, hogy a föld megmunkálásától az 

értékesítésig mindent maguk csinálnak. Hogy ez mennyire jó gondolat volt, 

azt mi sem bizonyítja jobban, mint a mostanra előállt nehéz helyzet, 

amelyről lapunk is beszámolt: az olajtökből olyan túltermelés lett 2016 

őszére, hogy az árak padlóra kerültek és sok gazdának a nyakán maradt a tökmag megyénkben. 

Ami másnak baj, az Boldván nyereség, hiszen a feldolgozójuk sokszoros mennyiséget is képes 

fogadni, mint amit maguk termelnek, a nyomott áraknak köszönhetően pedig van lehetőségük 

olcsón alapanyagot vásárolni. Mindent a saját embereink végeztek a közmunkaprogram keretében, 

kívül-belül felújítottuk az épületet és kialakítottuk benne a technológiához szükséges helyiségeket, 

illetve beszereztük a gépeket – sorolja még az udvaron a polgármester, mielőtt belépnénk a szép 

sárga színben pompázó és a falakon napraforgó-, valamint tökrajzokkal díszített házba, amelyen 

felirat hirdeti: Olajüzem Boldva. 

Az olajat több méretű, kiöntővel ellátott üvegbe és műanyag palackba töltik, így kerül 

értékesítésre. A válogatott tökmag papírzacskóban, míg a szitált, rostált liszt nejlonba kerül. 

– Nemcsak tököt és fűszer-, illetve gyógynövényeket termelünk az összesen tizenöt hektáros 

területünkön, hanem igyekszünk minden szükséges zöldséget előállítani az intézményi konyha 

számára. Minden mezőgazdasági gépünk megvan ehhez, így a tökaratáshoz szükséges kombájn is 

– teszi hozzá a polgármester. 

Forrás: http://www.eszak.hu/helyi/2017/02/26/negy-ev-munkaja-erik-be.eszak  

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Megjelent a Termelői csoportok és szervezetek létrehozását támogató felhívás- 

VP3-9.1.1.-17 

 

A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban 

tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása 

érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése 

szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és 

működtetésével kapcsolatos költségek részbeni 

átvállalása által. 

Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a 

következő célokhoz nyújtható: 

a) a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú 

árualap kialakítása; 

http://www.eszak.hu/helyi/2017/02/26/negy-ev-munkaja-erik-be.eszak


 

               
 

b) a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a 

ténylegesen megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése 

érdekében; 

c) a termelői csoport tagjai közötti - különösen a termeléssel, betakarítással és a 

rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozó - üzleti kapcsolatok 

meghatározása közös szabályok létrehozása által; 

d) a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi 

tevékenységek végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok 

jövedelembiztonságát javítja; 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2. napjától 2019. április 30. napjáig van 

lehetőség. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,29 milliárd 

Ft. 

 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-17-termeli-

csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa 

 

 

Megjelent az EFOP-1.7.1-17 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló 

területi folyamatok megtörése című felhívás 

 

Az EFOP társadalmi felzárkózás-politikájának alapvető célja a 

kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom 

fenntartásába, azaz a gyermekeket sújtó nélkülözés 

visszaszorítása, a tartós szegénységben élők, köztük a romák 

felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint 

a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a 

munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre, a 

települések helyi megtartó képességének erősítése. 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-171-17-az-

egymst-erst-elmaradottsgot-konzervl-terleti-folyamatok-megtrse-1 

 

Megjelent A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása című felhívás- VP6-19.3.1-17  

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi 

Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése 

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

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 27. napjától 

2019. június 27. napjáig van lehetőség.  

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-17-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-17-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa
https://www.palyazat.gov.hu/efop-171-17-az-egymst-erst-elmaradottsgot-konzervl-terleti-folyamatok-megtrse-1
https://www.palyazat.gov.hu/efop-171-17-az-egymst-erst-elmaradottsgot-konzervl-terleti-folyamatok-megtrse-1


 

               
 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,92 milliárd 

Ft. 

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és 

fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli 

kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik 

megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta 

vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, 

speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a 

különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések 

kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési 

folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített 

stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem 

korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható 

eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek 

mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül. 

 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1931-17-a-

leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-1 

Gázkazánok és gázkonvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb, 3,5 milliárdos 

keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek 

illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai 

korszerűsítésére – jelentette be Szabó Zsolt fejlesztés- és 

klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős 

államtitkár. A legújabb alprogram célja a lakóépületekben illetve 

társasházi lakásokban található gázkazánok és gázkonvektorok 

cseréjének támogatása. A fűtőberendezések cseréje mellett a meglévő fűtési rendszer 

korszerűsítéséhez, a radiátorok cseréjéhez és a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos 

munkálatokhoz – mint például kéményátépítés – igényelhető maximum 40 százalékos támogatási 

intenzitás mellett maximum 700.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás. 

Szabó Zsolt elmondta: a támogatási kérelmeket a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton 

nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2017. június 6-án 8:00 

órától, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. 

A részletes Pályázati Útmutató megtekinthető a futeskorszerusites2017.nfsi.hu oldalon, a 

pályázattal kapcsolatos további kérdésekre a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit 

Kft. (NFSI) Ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást. 

 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-

valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gazkazanok-es-

gazkonvektorok-cserejevel-folytatodik-az-otthon-melege-program 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1931-17-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1931-17-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-1
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gazkazanok-es-gazkonvektorok-cserejevel-folytatodik-az-otthon-melege-program
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gazkazanok-es-gazkonvektorok-cserejevel-folytatodik-az-otthon-melege-program
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gazkazanok-es-gazkonvektorok-cserejevel-folytatodik-az-otthon-melege-program


 

               
 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Húsvéti Termelői Vásár 

 

2017. április 08-án 10:00-16:00 óráig Kazincbarcikán Húsvéti 

Termelői Vásárt rendeznek a Don Bosco Sportközpont 

parkolójában.  

Program: 

10:00 Megnyitó- Néptánc műsor 

10:30 Húsvéti tojáskiállítás- a Don Bosco Sportközpontban 

      11:00 Tojásfestő és húsvéti játszóház Belépődíj: 300 Ft 

A vásárban minden órában népzenei és néptánc műsor, locsoló versmondó verseny 

 

KAPCSOLÓDÓ FELHÍVÁSOK ÉS VERSENYEK 

 

 Húsvéti tojáskészítő pályázat és kiállítás 

 

Várjuk kreatív alkotók és közösségek egyedi húsvéti tojás alkotásait, melyet szabadon választott 

technikával készíthetnek (festék, karcolás, hímzés, stb…) 

Az alkotások leadási határideje: 2017. április 4. kedd - Don Bosco Sportközpont 

Kategóriák: óvodások – alsósok – felsősök és középiskolások – felnőttek és szeniorok. 

A legjobb alkotások díjazásban részesülnek! 

Az alkotásokból nyíló kiállítás időpontja: 2017. április 08. szombat 10.30 

 

 Locsoló versmondó Verseny  

 

Várjuk bátor és vállalkozó szellemű fiúk és férfiak egyedi húsvéti locsolóverseit. 

A szövegek leadási határideje: 2017. április 4. kedd – Don Bosco Sportközpont 

Kategóriák: óvodások – alsósok – felsősök és középiskolások – felnőttek és szeniorok. 

A legjobb produkciók díjazásban részesülnek! 

A verseny időpontja: 2017. április 08. szombat – A Húsvéti vásárban 

 

A Borsod-Torna-Gömör Térségi Helyi Védjegyjogosultjai is részt vesznek a rendezvényen. 

 

Bővebb információ: http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/313-husveti-termeloi-vasar 

 

 

 

 

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://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/313-husveti-termeloi-vasar

