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Ünnepi Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülés Vadnán 
 
 

                     
 

 
2013. december 12-én ünnepi Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülésre került sor Vadnán az 
IKSZT épületében.  
 
Első napirendi pont a IV. tengely LEADER TK3 jogcímhez kapcsolódó forrásallokáció és 
utolsó rangsor állítása volt, mivel az IH lehetőséget biztosított a források hatékony 
felhasználása érdekében a Borsod-Torna-Gömör Egyesület illetékességi területén a 
rendelkezésre álló szabad keretek megnövelésére többletkötelezettség-vállalás formájában. 
Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető hangsúlyozta ahhoz, hogy a sikeresen 
feltöltött LEADER pályázatok mindegyike támogatásba részesüljön még 170 millió forint 
támogatásra lenne szükség.  
 
Ezt követően a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2014. évi költségvetésének tervezésére, 
további működésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére került sor. Pásztor Edina elnök 
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az egyesületnek a racionális tervezés mellett is szűkös a 
2014. évi költségvetése. A 2014. év holtidőszak lesz, mivel márciustól októberig a tervezés a 
meghatározó. Várhatóan a megye veszi át az MVH által ellátott kérelemkezelési feladatokat, 
így a HACS-ok feladata a projektgenerálás és a helyi szintű döntéshozatal lesz. 2014 
tavaszától tervezés, nyártól képzés várható az új időszakra vonatkozóan, ősszel készülnek az 
új stratégiák. Az egyesület célja, hogy megtartsa a munkatársakat és feladatot tudjon adni 
nekik. 
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Az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 
támogatások és a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatásokkal kapcsolatos pályázat 
 
 
Újabb pályázati lehetőség nyílik térségünkben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013. 
november 25-től. 
 
A támogatási kérelmek bírálatát a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS (Borsod-Torna-
Gömör Egyesület) végzi, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszerrel, a 
rendeletben meghatározott értékeléssel és rangsor állítással. 
 
A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele 
esetén postai úton lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a 
beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2014. január 15-ig. 
 
A támogatási kérelmek benyújtásához minden ügyfélnek ügyfél-regisztrációs számmal kell 
rendelkeznie, amely a G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való 
benyújtással (MVH B.-A.-Z. Megyei Kirendeltség 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.) igényelhető. 
 
Amennyiben a korábban regisztrált és adatainak bármelyikében változás következik be, az ügyfél az 
MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt 
napon belül köteles azt bejelenteni. A változás-bejelentés személyesen vagy postai úton, illetve 
elektronikus úton is teljesíthető. 
 
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcímben 
pályázható célterületek: 
 
a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület) 
aa) új gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán; 
 
b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a 
továbbiakban: 2. célterület) 
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán; 
 
c) többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (a továbbiakban: 3. célterület) 
(IKSZT címmel nem rendelkező intézmények részére vehető igényben) 
 
d) hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (a továbbiakban: 4. célterület) 
 
A támogatási kérelmek központi keretből kerülnek finanszírozásra. Benyújtása elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül történik 2013. december 13-ig. 
 
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információ a honlapunkon olvasható. (www.btge.hu)    
 

http://www.btge.hu/�
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2013. évi LEADER pályázatok eredményei és tapasztalatai 
 
 
 
 
 
 
 
A LEADER pályázat keretében 199 projektjavaslat érkezett be közel 1 691 600 655 forint 
értékben. A Borsod-Torna-Gömör HACS esetében kb. 280 000 000 forint forrás áll 
rendelkezésre. Két Helyi Bíráló Bizottsági ülés került megtartásra, majd az Irányító Hatóság 
2013. június 17-én 20:00 órai hatállyal a Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén a 
pályázatok benyújtási lehetőségét mind a szolgáltatásfejlesztésre, mind a gazdaságfejlesztésre 
irányuló pályázatok esetében felfüggesztette, tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázatok 
támogatási igénye jelentősen meghaladta a HACS területén rendelkezésre álló fejlesztési 
forrás összegét.  
 
A pályázóknak 88 pályázatot sikerült ügyfélkapun keresztül feltölteni, majd 85 pályázat került 
záradékolásra a munkaszervezet által. A pályázatok A1 és A2 ügyintézése megtörtént, ennek 
alapján 76 pályázó kapott Befogadó Nyilatkozatot, majd 38 pályázó számára postázásra 
került a Támogató Határozat. A LEADER pályázatok ügyintézése továbbra is tart, mivel még 
mindig vannak olyan pályázatok, amelyeket az MVH munkatársai vizsgálnak. 
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Tájékoztató a térség helyi termék védjegyhasználatáról 
 
 
1. Mi az indoka? - A BORSOD-TORNA-GÖMÖR TÉRSÉG ÉS A HELYI TERMÉKEK 

 
♣ A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület az ország egyik leghátrányosabb helyzetű 

térsége vidékfejlesztési feladatainak koordinálására és szerveződésére jött létre 2010-ben. 
A két önálló térségrész közel 80 településén élők számára a megélhetés nagyon nehéz. Az 
elmúlt évtizedekben a gazdálkodás korábbi formái leépültek, miközben a térség gazdag 
természeti és kulturális erőforrásokban. 

♣ A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület által kidolgoztatott Helyi Termék Stratégia 
a helyi erőforrásokra és a helyi lakosok általános élelmiszerfogyasztása, a közeli városok 
lakosai és a közelmúlt lényeges turisztikai fejlesztései révén megnövekvő turisták 
speciális igényei által támasztott keresletre alapozva mutat rá a helyi termékek 
előállításában és értékesítésében rejlő lehetőségekre.  

♣ A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület által elvégzett felmérés azonban arra is 
rámutatott, hogy a lehetőségek ellenére a térségben még nagyon kevesen foglalkoznak a 
helyi alapanyagokból, helyi hagyományok alapján, helyi emberek által előállított, 
kereskedelmi forgalomban is megjelenő termékekkel. Ahhoz, hogy a felmért kb. 200 és 
még legalább további 100 helyi termelő megerősödjön, piacképes terméket tudjon 
előállítani és ezáltal ők jövedelemhez, a többiek jó minőségű, egészséges termékhez 
juthassanak hozzá, termékfejlesztésre, vállalkozásfejlesztésre, piacfejlesztésre, ügyes 
marketingre van szükség.  

♣ A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület a térség településszövetségeivel, így a 
Szuha-völgyi Bányászlakta Települések Szövetségével, a Csereháti 
Településszövetséggel és a Galyasági Települések Szövetségével együttműködve teszi 
meg az első lépéseket a fenti összetett feladatrendszer megvalósításában. A termelőknek 
nyújtott tanácsadás és a termékbemutatók szervezése mellett a helyi termék 
védjegyrendszer működtetésével kívánják erősíteni a bizalmat a helyi termékek iránt. 

 
2. Mi a célja? - A HELYI TERMÉK VÉDJEGYRENDSZER CÉLJA 

 
A Borsod-Torna-Gömör helyi termék védjegyrendszer alkalmazásának elsődleges célja (1) a 
térségben működő helyi lakosok, közösségek és vállalkozások inspirálása helyi termékek 
előállítására, (2) eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek 
bővítése. A védjegy alkalmazásának célja továbbá (3) a térségi önellátás fokának növelése, 
(4) a helyi értékek feltárása és tudatosítása, valamint (5) a környezettudatosság és a 
szolidaritás növelése. 
A fenti célok elérése érdekében négy védjegy-kategória került kialakításra: 
HÁZI REMEK: A családi önellátás kiterjesztését, a helyi hagyományok 

felélesztését és a kreatív termékfejlesztést szolgálja. A termékek 
kereskedelmi árusításra nem kerülnek, de fesztiválokon, térségi 
rendezvényeken bemutatják, kóstoltatják a terméket.PRÍMA 
PORTA: Olyan nyitott porta, ahol a helyi, hagyományosan 
előállított, (ökológiai) termékek vásárolhatók és fogyaszthatók. A 
jellemzően (városi) törzsvásárlói közönség nem csak a kiváló 
minőségű helyben előállított termékhez jut hozzá, de részt vehet a 



6                            
 

termelésben, ill. szabadidős programokban. A térségi önellátás 
fontos pillére. 

MEGBÍZHATÓ BESZÁLLÍTÓ: A térség kiskereskedelmi boltjaiba, a közösségi 
igényeket kielégítő közösségi konyhákra, önkormányzatokhoz, 
valamint turisztikai vendégfogadókhoz, éttermekbe helyben 
előállított minőségi termékeket pontosan beszállító, a megrendelők 
bizalmát élvező termelő. 

KIVÁLÓ TÁJTERMÉK: Kisüzemi módon előállított prémium termék. Nem csupán helyben 
előállított, de sajátos kistáji karakterrel is rendelkezik. Alkalmas és 
érdemes arra, hogy tágabb földrajzi körben is képviselje a térséget.  

 
3. Milyen termékekre vonatkozik? 

 
A térségi hagyományok, elérhető alapanyagok és a már elindult kezdeményezések alapján a 
helyi termék védjegyek – mind a négy fenti kategóriában – az alábbi termékekre vonatkoznak: 
- Élelmiszerek: 

o Nyers zöldség és gyümölcs 
o Aszalványok: szárított gomba, dióbél, aszalt gyümölcsök, teakeverék 
o Kisüzemi konzervek: savanyúságok, lekvárok, szörpök 
o Méz és mézkészítmények: méz, lépes méz, diós méz,  
o Tej- és tejtermékek: joghurtok, sajtok 
o Hús-és húskészítmények: sertés, baromfi, mangalica paprikás szalonna,tepertő, 

zsír, szalámi; 
o Pékáruk és tésztafélék: száraztészták, sütemények, kalácsok, kenyér 
o Szeszes italok: pálinka, bor 
o Ásványvíz, szikvíz 

- Kézműves termékek: 
o Bőrdíszmű: táskák, erszények, dísztárgyak 
o Kerámia: étkezési edények, konyhai eszközök, dísztárgyak 
o Üveg: festett üvegedények, üvegképek 
o Textil: bábok, ruházati kiegészítők (kötény, sál, kendő) 
o Kézimunka: hímzések, horgolványok, foltvarrás 
o Szőttesek: futók, szőnyegek 
o Famunkák: faragott edények, konyhai eszközök, dísztárgyak, játékok, tornác- 

és kapuelemek, játszótéri elemek 
o Papíráruk: merített papír és kép, tasakok 
o Fonatok: vesszőkosarak, vessző, szalma, gyékény és csuhé fonott dísztárgyak, 

játékok 
o Ékszerek: nemezelt, textil, ásványi, természetes termésekből, újrahasznosított 

Indokolt esetben a listában nem szereplő termékek is bekerülhetnek a védjegyeztetés körébe. 
4. Mit üzen? - A HELYI TERMÉK VÉDJEGY LOGÓ KOMMUNIKÁCIÓJA 

 
A védjegy logó – a vevők bizalmának elnyerése érdekében – megjelenésében mutatja a helyi 
termékekben megjelenő értékeket, a térséghez tartozást és a termék piaci kategóriáját.  
 
A helyi termékek értékei a védjegy logó szimbolikájában az alábbiak szerint tükröződnek 
vissza: 
- KÖR – a stabilitás, kiegyensúlyozottság kifejezője, 
- LOMBOS FA – a természetes vadvilág és egyben a gyümölcsösök jelzője, 
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- CSUPOR – a kreatív hagyományként létező kézművesség, de a méz és a lekvár jelzője is, 
- NAP – az emberközelség és derű, a gyümölcsök zamatának és az egészség jelzője, 
- PATAK – a természetesség részeként, a térséget behálózó, éltető vizek jelzője, 
- CSIPKEBOGYÓ – a természetközelség, a vadvilág, egyben a vadon termett 

gyümölcsökből készült teák, lekvárok jelzője. 
 
A kistáji sajátosságok megjelenítése a térségek már bejáratott logó-elemeinek átvételével 
történik.  
a. Sajó-Szuha-Karszt vidék 

SZILVA  – a Sajó-Szuha-Karszt vidéken hagyományos nyakas szilvára és 
más gyümölcsökre utal 

ÍVES GÖRBE VONAL  – a Karszt földalatti világát jellemző barlangokra és a bányákra 
utal 

BÁNYÁSZ FOKOS – a hagyományos bányászatot jelzi. 
b. Bódva-Cserehát vidék 

HULLÁMVONAL – a folyó jelzése  
„C” BETŰ  – a Cserehát emblémájából került át, a térség nevére utal 
TEMPLOMTORONY  – a Cserehát emblémájából került át a kis falvakra, 

hagyományos építészetre utal 
c. História-völgy 

HULLÁMVONAL – a Histrória-völgy emblémájából került át, a folyó jelzése  
BÁSTYA-KAPU  – a Histrória-völgy emblémájából került át, a történelmi múlt 

örökségét jelzi 
LAPÍTOTT KÖRÍVEK – a História-völgy emblémájából került át, a völgyet határoló 

dombokat jelzi. 
 
A termékkategóriákat az eltérő alapszínek jelzik: 

NARANCSSÁRGA – Házi Remek – a szín utal a jó teljesítményért elérhető 
„aranyéremre”, az önellátás következtében elérhető teljességre, elégedettségre, 
vidámságra, felszabadultságra utal. 
PIROS – Príma Porta – a szín a gyümölcs érettségét, a törzsvendégeket fogadó 
melegséget, szívélyes vendégszeretet idézi, valamint lehetőséget ad a piros-fehér-zöld 
motívum kialakítására. 
ZÖLD – Kiváló Tájtermék – a szín utal a természettel való harmóniára és lehetőséget ad 
a jelen védjegyeztetés körébe nem tartozó, de a térségben használt további védjegyekhez 
való illeszkedésre, a piros-fehér-zöld motívum érvényesítésére. 
KÉK – Megbízható Beszállító – a szín a megbízhatóság, tisztaság, szabályosság jelzője. 
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5. Hogy néz ki? – A HELYI TERMÉK VÉDJEGY KÉPI MEGJELENÉSE 
 

 
 
 
6. Ki juthat hozzá? - A HELYI TERMÉK VÉDJEGYRENDSZER JOGOSULTJAI ÉS 

HASZNÁLÓI 
 
A védjegyrendszer jogosultja a Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület (BTGE). 
A védjegy jogosultjai a BTGE, valamint a térségrészek és a tematikus térség képviseletére 
jogosult szervezetek. A Sajó-Szuha-Karszt vidék és a Cserehát-Bódva vidék térségrészek 
szervezetei a Házi Remek, Príma Porta és Kiváló Tájtermék, a História-völgy a Kiváló 
Tájtermék védjegy jogosultjai, míg a Megbízható Beszállító védjegy jogosultja maga a 
BGTE. 
A védjegy jogosultjai hírnevükkel, egyéb tevékenységükkel erősítik a helyi termék 
fogyasztóiban a termék iránti bizalmat és biztosítják a védjegy működésének szervezeti 
hátterét. 



9                            
 
A védjegy használója az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet lehet, aki / amely a védjegy termékkörének és minőségi 
követelményeinek megfelelő helyi terméket állít elő a megszerezni kívánt védjegyhez tartozó 
földrajzi területen és a védjegy jogosultjától megkapta a védjegyhasználati jogot. Egy termelő 
többféle védjegy használója is lehet, amennyiben megfelel azok követelményeinek. 
A védjegy használati jogának megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet, valamint a 
kérelemhez csatolt termékmintát kell benyújtani a megszerezni kívánt védjegy jogosultjához. 
A beérkező kérelmeket a termékmintákkal együtt a védjegy jogosult szervezet erre jogosult 
szerve legalább negyedévente értékeli és elbírálja, majd a bírálatot követő 15 napon belül a 
kérelmezőt értesíti a döntésről. 
A védjegy jogosultja a védjegy használatát 5 évre érvényes védjegyhasználati szerződés 
alapján engedélyezi. 
 
7. Milyen előnyökkel jár? - A HELYI TERMÉK VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK 

ELŐNYEI 
 
A védjegy céljának megfelelően a védjegy használata használóját megerősíti törekvéseiben és 
piaci előnyhöz juttatja, amennyiben a fogyasztók bizalmának erősítése révén segíti a termék 
eladásának növelését. 
A helyi termékek marketingjének erősítése érdekében a védjegy használati jogával együtt a 
védjegyhasználó – a befizetet védjegyhasználati díj kategóriájának megfelelően – megkapja 
termékére az adott kategóriában az Arculati Kézikönyvnek megfelelő tanúsítványt, a 
termékén használható öntapadós logókat és termékcímkéket. 
A védjegyrendszer és az annak részét képező védjegyek jogosultjai – anyagi lehetőségeik 
függvényében – a védjegy használóját termékkategóriánként eltérő speciális előnyökhöz is 
juttatják. Így: 
a. A Házi Remek védjegy használója segítséget kap önellátó gazdaságának fejlesztéséhez és 

az árutermelő kategóriába való átlépéshez. a mások számára is példaadó termékét térségi 
kiadványokban népszerűsítheti, lehetőséget kap képzésen, tanácsadáson, kiállításokon 
való megjelenésre, azokon viselheti a kedvezményekre is jogosító védjegyes emblémát. 

b. A Príma Porta védjegy használója kap egy kültéren elhelyezhető, díszes tanúsítványt, 
melyet cégtáblaként használhat, valamint termékei disztribúciójához hozzájuthat 
emblémás táskákhoz, kosarakhoz, címkékhez. Termékei és szolgáltatása megjelenik a 
térségi katalógusban és bekapcsolódhat a városokban folyó piacszervezésbe. 

c. A Kiváló Tájtermék védjegy használója megkapja a termékein elhelyezhető logókat és 
termékcímkéket, egy kiállításokon kitehető emblémás feliratot. Egyben a védjegyezett 
termék jogosultságot szerez a térségi közös termékpolcon és a térségi katalógusban való 
megjelenésre. 

d. Megbízható Beszállító védjegy használója segítséget kap ajánlatai elkészítéséhez és a 
védjegy mellé kapott tanúsítványt csatolhatja ajánlattételeihez, az emblémát használhatja 
szállító járművein, felkerül a boltoknak, közkonyháknak, éttermeknek szóló ajánló listára. 

Bármely kategóriában a védjegyhasználó termékei megjelennek a BGTE weblapjának „Helyi 
termékeink” oldalán és bekapcsolódhatnak a webes kereskedelembe. 
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8. Mit kell teljesíteni?  - A HELYI TERMÉK VÉDJEGY használójának kötelességei 
 
A védjegy használata védjegyhasználati díj megfizetéséhez kötött, melynek összege védjegy-
kategóriánként változó.  

kategória alapdíj 
Házi Remek 1000 Ft/év 
Príma Porta 5000 Ft/év 
Kiváló Tájtermék 10.000 Ft/év 
Megbízható Beszállító 10.000 Ft/év 

Az alapdíj tartalmazza: a tanúsítvány, egy darab kitűző, 60 db öntapadós embléma, a web-
lapon való megjelenés költségét. A további szolgáltatások emelt díj, illetve külön 
megállapodás mellett vehetők igénybe. 
 
A védjegy csak az arra jogosultságot szerzett termékre és annak típusaira használható.  
A védjegy használója köteles a védjegyet az Arculati Kézikönyvben megfogalmazott 
formátumban használni, attól sem méretben, sem színben, sem betűformában el nem térhet. 
Amennyiben bármi változás áll be a termék vagy az előállító adataiban, azt köteles a védjegy 
jogosultjának jelezni. A védjegy jogosultja maga is végez vizsgálatot a követelmények 
betartásának ellenőrzése céljából. Amennyiben úgy találja, hogy a védjegyhasználó nem felel 
meg a használat jogának odaítélésekor mérlegelt feltételeknek, a védjegy használati jogát 
visszavonhatja. 
 
9. Jelentkezés, bővebb információ 

 
Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület 

Postacím: Edelény Belvárosi út 1. 
Telefon/Fax: (48) 342-256 
E-mail: btge@t-online.hu  
http://helyitermek.btge.hu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://helyitermek.btge.hu/�
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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület az OMÉK-on képviselte a régiót 
 
 

                     
 
 
2013. szeptember 18-án megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár, a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. Magyarország 
legnagyobb, legrégebbi és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több 
mint 100 éves múltra tekint vissza. Magyarország élelmiszeripara évszázadok óta szolgálja 
mind a belföldi, mind a külföldi fogyasztókat, kiváló minőséggel és kiváló ízekkel. Közép-
Európa szívében, a Kárpát-medencében minden adott a magas színvonalú termeléshez, melyet 
a XXI. század színvonalán nyújthatunk a fogyasztóknak. Az OMÉK, mint a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar seregszemléje, elsőrangú lehetőséget kínál a termelőknek, gyártóknak, hogy 
különböző kóstoltatásokkal és értékesítési lehetőségekkel egymásnak és a nagyközönségnek is 
bemutathassák termékeiket. A rendezvény múltja és az agrárium napjainkban is betöltött 
kiemelkedő szerepe révén a 76. OMÉK kiváló lehetőséget teremtett minden magyarországi és 
nemzetközi vállalat számára, hogy új beszállítókat, új piacokat találjon termékei és 
szolgáltatásai számára, illetve jelenlegi piacain - a nagyközönséggel történő közvetlen 
találkozás segítségével - tovább szilárdíthassa piaci pozícióját. 
 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület az Észak-Magyarországi Régióból egyedüli kiállítóként 
vett részt, szeptember 18. és 19. között. A kiállításon lehetőség nyílt más régióból érkező 
HACS-ok tevékenységeinek és a kiállított termékeiknek a megismerésére.  E mellett a 
kiállításra ellátogatók átfogóbb képet kaphattak egyesületünk tevékenységéből és a 
térségünkben aktívan tevékenykedő termelők, vállalkozók, szervezetek munkásságáról, 
termékeikről. 
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Térségi szociális szolgáltató központi fejlesztés indul Szendrőben 

Sajtóközlemény 

 

                       

2012. március 23. 
 

Nyertes Európai Uniós pályázat révén újul meg a szendrői központú térségi Szociális 
Szolgáltató Központ és Idősek Átmeneti Gondozóháza. 

 
 
Szendrő Város Önkormányzata „Életet az éveknek” – térségi szociális szolgáltató és 
gondozóházi fejlesztés a Felső-Bódva völgyében címen benyújtott pályázatával 189 550 000.- 
FT vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Unió és a Magyar Állam jóvoltából. A 
megvalósuló fejlesztés révén a Felső-Bódva völgyében mintegy 7683 fő részesülhet európai 
színvonalú szociális szolgáltatásokban az új 675 m2-es szolgáltató központ révén. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás révén az egyedül élő idős személyek életminősége javul. 
Az ünnepélyes megnyitót követően a kivitelezési munkák meg is kezdődnek, hogy várhatóan 
2013. május 31. napjára elkészülhessen a hátrányos helyzetű kistérség szívében egy minden 
igényt kielégítő új szociális szolgáltató központ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Szendrő Város Önkormányzata 
Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. szám 
E-mail: titkarsag@szendro.hu 
Honlap: www.szendro.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
  

 
 

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/�
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A MATANDA korongos abakusz, matematikatanítási módszer és 
eszközrendszer, magyar találmány népszerűsítése 
 
A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről című rendelet 
keretében „A MATANDA korongos abakusz, matematikatanítási módszer és eszközrendszer, 
magyar találmány népszerűsítése” című projektben 2012.05.05 és 2013. 12.20. között  
65 %-os támogatottsággal 1.533.000 Ft-os beruházás valósult meg Perkupa községben. 
 
A projekt célja a MATANDA népszerűsítése, a MATANDÁ-é, ami egyszerre játék és 
segédeszköz, amely akár az egyénre szabott matematikatanítást is lehetővé teszi. A gyors, 
pontos megértés, a biztos számfogalom kialakulása a továbbhaladás nélkülözhetetlen 
feltétele.  
Ezt a munkát segíti a fejlesztés keretében megvásárolt stanc szerszámokkal készítendő 
korongos abakusz, ami nem csak felzárkóztatásra, de tehetséggondozásra is alkalmas eszköz, 
hiszen a legjobb képességű tanulók kreativitását is fejleszti, mivel, a négy korong beállítási 
lehetőség a 100 korong esetében végesen sok variáció létrehozását teszi lehetővé. 
A projekt eredményeként létrehozásra került a www.matanda.hu weblap, melyen az 
érdeklődők könnyen elérnek a pályázót és megtalálják kérdéseikre a választ. A kialakított 
weblap az értékesítés tekintetében is jelentős fejlesztés. Az internetes megjelenésen túl a 
kialakított design szerinti banner, autóüveg dekoráció és szórólap is elősegíti azt, hogy 
szélesebb körben ismerté váljon a MATANDA. 
A projekt által lehetővé vált a kor követelményeinek megfelelő munkavégzés, megjelenés az 
interneten, különböző előadásokon illetve bemutatókon.  
A projekt összköltsége 1 533 000 Ft, a beruházás 996 450 Ft támogatásból és 536 550 Ft 
önerőből valósult meg. 
 
Kedvezményezett:  Csordás Józsefné 
 3756 Perkupa, Őrhegy út 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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://www.matanda.hu/�

