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Edelényi Kastélysziget projekt 
 
 
 

 Megkezdődött az Edelényi Kastélysziget projekt 
második ütemének megvalósítása: a kulturális és 
turisztikai központ kínálatfejlesztése, valamint a 
L’Huillier-Coburg-kastély parkjának a teljes 
rehabilitációja jövő nyárig párhuzamosan fut a 
műemléképület felújításával, melynek ünnepélyes 
nyitórendezvényét a kastély épületében tartották.  
 
Kormány Krisztián, az Észak-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Norda 
ügyvezetője az MTI-nek hangsúlyozta: az Edelényi 

Kastélyszigeten kívül nincs még egy projekt Észak-Magyarországon, amely a 2007 és 2013 
közötti uniós költségvetési időszakban két fejlesztési ütemre is lehetőséget kapott volna. 
 
Hozzátette: a 2009-ben indult és jövő nyárra befejezendő 2,2 milliárd forintos első szakaszt 
követően augusztusban született meg a döntés az újabb, 900 millió forintos támogatásról. 
Molnár Oszkár, Edelény polgármestere rámutatott arra, hogy az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű városa és térsége számára a beruházás a kitörést jelentheti a 
turisták idecsalogatása és a kapcsolódó vállalkozói befektetések révén. 
 
A műemléki hivatal a vonzerő növelésére védnöki hálózat kiépítésében gondolkodik. Ennek 
érdekében első helyen szeretnék “megnyerni az ügynek” Károly brit trónörököst, aki 
származását tekintve maga is Coburg (a Windsor nevet a világháború idején vette fel az 
uralkodói ház), s más kastélyok esetében is fogadott már el hasonló felkérést. 
 
Az eredeti állapotába visszaállítandó kastélypark területe jelenleg önkormányzati tulajdonban 
van, de megoldandó feladat a sporttelep kiváltása. A támogatásból a vásárlásra fordítható 
keret erre azonban nem elegendő, ám mind a szakemberek, mind a város vezetése 
egyetértettek abban, hogy keresik a megoldást. 
 
A projekt második ütemében emellett elvégzik a kastély épületében és az íves épületek 
pavilonjaiban a hiányzó elektromossági, gépészeti, szakipari, restaurálási és belsőépítészeti 
munkákat. 
 
Múzeumpedagógiai foglalkoztató tereket, drámapedagógiai műhelyt, országos és európai hírű 
műkincsek fogadására és bemutatására alkalmas időszaki kiállító termet alakítanak ki, 
emellett elvégzik a 18. századi biliárdszoba rekonstrukcióját is. 
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Térségi tervezési fórum 
 
 
Megrendezésre került Miskolcon a Térségi tervezési fórum 2012. november 29-én. A 
megnyitót követően dr. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár ismertette a 
2014-2020-as tervezésre vonatkozó irányelveket. Ismertette a főbb változásokat a 2007-
2013-as időszakhoz képest: 
Az EU Alapok közös keretrendszere – egyszerűsítés és a szabályok harmonizálása, 
Különböző uniós alapok programjainak összehangolása 
 

Közös Stratégiai Keretrendszer (ernyőrendelet) és Partnerségi Szerződés 

Mérföldköveken alapuló teljesítményértékelés és előzetes feltételek (ex-ante 
kondicionalitások)  

Közös Stratégiai Keret (KSK) 
• A Bizottság készíti el, az uniós politikák és eszközök hatékony koordinálására 

• Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitűzéseit és céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum 

• A közös stratégiai keretnek meg kell tehát határoznia a fő támogatási területeket, a 
kezelendő területi kihívásokat, a szakpolitikai célkitűzéseket, az együttműködési 
tevékenységek prioritásait, a koordinációs mechanizmusokat, valamint a tagállamok 
gazdaságpolitikájával való koherenciát és következetességet biztosító mechanizmusokat.  

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid NAKVI főigazgató, projektirányító ismertette a 2014-2020-as 
vidékfejlesztési terv megalkotására létrehozott projekt feladatait és eredményeit. Az alábbi 
pontokat ismertette részletese:  

• A projektszervezet és működése 

• Az EMVA  és ETHA forrásokra tervezett legfontosabb beavatkozási területek  

• Az „Európai Bizottság szolgálatainak (közös) álláspontja Magyarország 2014-2020-
as évekre szóló Partnerségi Megállapodása és programjai vonatkozásában („Pozíciós 
Papír”)” című dokumentum tartalmának ismertetése. 
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Feldolgozás alatt a Vidéki örökség megőrzése jogcím keretében 
beadott pályázatok 
 

  

2012. november 30-ig volt lehetőség támogatási kérelmet 
benyújtani a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez Vidéki örökség 
megőrzése jogcímen. A műemlék vagy helyi védelem alatt lévő 
épületek felújítására 22 db kérelem érkezett be. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezete a kérelmek 
feldolgozását megkezdte. Az eredményekről tájékoztatni fogjuk 

Önöket. Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.btge.hu oldalunkat.  

 
 
 
Szakmai tanulmányút Bánkon 
 
 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
tisztségviselői és munkaszervezete 
tanulmányúton vett részt a DIPO Duna-Ipoly 
Határmenti Együttműködés Helyi Közössége 
Közhasznú Egyesület területén. A csoport Bánk 
településen szállt meg. Bánk Nógrád megye 
délnyugati részén található község. Fekvését, a 
táj jellegét a Cserhát dombjai határozzák meg. 
A település csak közúton közelíthető meg: a 2. 
számú főútról Rétság után kell letérni a Bánkra 
vezető útra. Budapesttől való távolsága 60 km, 
Balassagyarmat 25 km, Rétság 4 km, 

Salgótarján 68 km ill. Vác város pedig 27 km távolságra fekszik. 
 
A csütörtöki napon 13 óra körül érkezett meg a csoport Bánkra, a szálláshely elfoglalását 
követően az Elnökség tagjai számára ünnepi, záró ülést tartott Pásztor Edina elnök, melyről 
külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btge.hu/
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Az ebédet követően szakmai 
találkozón vett részt Egyesületünk a 
DIPO Duna-Ipoly Határmenti 
Együttműködés Helyi Közössége 
Közhasznú Egyesület 
munkaszervezete és vezetősége egy 
részével. A találkozón Márta Attila 
munkaszervezet vezető részletesen 
ismertette Egyesületüket, a 
munkaszervezet aktuális feladatait. 
Megvitatásra kerültek a 
munkaszervezeteket érintő aktuális 
szakmai kérdések, problémák. A 
DIPO munkaszervezet vezetője 
részletesen bemutatta a térségükben 

működő RTDM szervezetet.  
 
A turisztikai desztináció menedzsment rendszer (röviden TDM) kialakítása a 2005- től 2013-
ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott, országosan kiemelt 
turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladatként jelölhető meg. A hazai turisztikai 
ágazat fejlődésének és működésének egyik fő problémája abban gyökerezik, hogy nincs 
mögötte egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező, kialakult 
tervezési, szervezeti, irányítási és menedzsment struktúra. A TDM szervezetek kialakítása és 
működése a fenti problémát igyekszik orvosolni.  
A korábbi pályázati kiírásokra 2009 folyamán országosan mintegy 150 kezdeményezés jött 
létre TDM iroda kialakítására, TDM szervezetek létrehozására. A régiókban a szervezetek 
megalakítását hosszú szervezőmunka előzte meg. A szervezőmunka eredményeképpen 2 helyi 
és egy térségi TDM szervezet jött létre Nógrád megyében. Létrejött a Nógrád Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a nógrád megyei térségi TDM 
szervezetként funkcionál, központja Salgótarján, többségi tulajdonosa a Nógrád megyei 
önkormányzat. A térségi szervezetben a helyi TDM szervezetek (Nógrád megyében 2 
szervezet, a Salgótarjáni székhelyű TDM szervezet, valamint a Rétság Nyugat-Nógrád Megyei 
TDM szervezet) és egyéb, a térség turisztikai fejlesztésében érdekelt civil és vállalkozói, 
szolgáltató szervezetek tulajdonosok. 
 
A Börzsöny lábánál fekvő Rétsági térség TDM szervezete az RTDM Nonprofit Kft. 2009-ben 9 
helyi önkormányzat és számos civil, illetve vállalkozói érdekeltség közreműködésével jött létre 
azzal a céllal, hogy az önálló turisztikai vonzerővel bíró, a Nyugat-nógrádi térséghez tartozó, 
földrajzilag jól lehatárolható egységet összehangolja, amely e törekvés révén a turista 
számára – vonzerői és az azokra épített turisztikai termékek alapján - komplex élményt 
nyújthatson, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit kielégítheti. Azt szeretnénk elérni, hogy 
a desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő 
partnerek (önkormányzatok, vállalkozások, szakmai és civil szervezetek stb.) hosszú távú, 
szervezett együttműködése jöjjön létre, annak érdekében, hogy a turista élményét, illetve a 
turizmusból származó hatásokat optimalizálják a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe 
vételével. Célunk a desztináció turisztikai versenyképességének növelése. Meggyőződésünk 
ugyanis, hogy a turizmusban legközvetlenebb szinten érintett szereplők összefogásával 
alapozható meg mindez. 
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Napjaink egyre alapvetőbb igénye, hogy a turisztikai célterületek stratégiailag vezetett és 
menedzselt egységekbe tömörüljenek, hiszen a turisztikai kínálatot ma már regionális, illetve 
minimális követelményként kistérségi szinten kínálják. A Rétsági TDM szervezet is ezt a 
feladatot látja el. A tevékenység eredményeképpen egységes elvek mentén menedzselt 
turisztikai térség jöhet létre a Börzsöny lábánál, ezáltal is növelve a turisztikai célterület 
versenyképességét 
 Céljuk többek között a 
• A turizmus versenyképességének növelése 
• A térségünkbe érkező turisztikai látogatók megelégedettségének javítása 
• A desztinációhoz köthető információkkal való ellátottság növelése 
• A turizmusban szereplők ellátása üzleti információkkal 
  
A vacsorát követően szabadprogrammal zárult a nap.  
A tanulmányút második napján a délelőtti órákban a csoport ellátogatott a helyi turisztikai 
fejlesztések helyszíneire, majd visszaindultak Edelénybe.  
 
 
 
 
II. Vidékfejlesztési Nap 
 
 
 

 
 December 11-12-én második 
alkalommal rendezték meg a vidékért 
dolgok ünnepét és seregszemléjét, a 
Vidékfejlesztési Napot a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban. A 
rendezvényen magyar és európai vidéki 
hálózatok képviselői osztották meg 
egymással tapasztalataikat és 
tanácskoztak a jövőről. V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár az 
első nap végén köszöntötte a 
vendégeket: 
"Dickens regényalakja, miután 
találkozik az elmúlt karácsonyok, a 

jelen karácsony és az eljövendő karácsonyok szellemével, azt mondja: Meg fogom ünnepelni a 
karácsonyt szívemben, és iparkodom egész esztendőben ünnepelni. Élni akarok a Múltban, a 
Jelenben és a Jövőben. Versengjen bennem ennek a háromnak a szelleme. 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Nap is egy hasonló elhatározásból született. Azok, akik nyomon 
követték a magyar vidék múltját, akik életben tartják hagyományait, akik nap mint nap 
alakítják a jelenét, és akik együtt dolgoznak a jövőjéért, úgy döntöttek, meg fogják ünnepelni a 
vidékfejlesztést. S ezt 2011 óta nemcsak az egészesztendős csendes, elhivatott munkával teszik, 
de az év egy napján igazi ünnepi kellékekkel: pezsgővel, ajándékokkal, zeneszóval és nagy 
beszélgetésekkel is. 
Ahogyan a Karácsony sem a Szentestével kezdődik, hanem az egészéves egymásra figyeléssel, 
úgy a Nemzeti Vidékfejlesztési Nap is csak a megkoronázása az egészesztendős munkának. 
Azok a kollégák, akik ma itt vannak, az év minden borongós hétfőjén és minden véget érni 
nem akaró szombati munkanapján is úgy igyekeztek végezni a dolgukat, hogy Karácsony 
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közeledtével majd jó érzéssel ülhessenek le számot vetni, és nekilátni a következő év 
tervezésének. 
A mai nap az ünneplésé volt, amikor egy lélegzetvételnyi időre megálltunk, összejöttünk és 
visszanéztünk az elmúlt időszakra. Amikor megköszöntük egymás munkáját, átadtuk az 
ajándékainkat, és amikor ebben az ünnepi hangulatban talán a hétköznapinál nagyobb 
lendülettel és több reménnyel kezdtük meg céljaink áttekintését, az előttünk álló feladtatok 
megtervezését. 
A szakmai és kulturális rendezvénynek budapesti Vajdahunyadvárban található Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum adott otthont. Az eseményt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
fővédnöksége mellett a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
(NAKVI) keretein belül működő Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkársága 
rendezte meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


