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PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Módosult a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” 

című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás. A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet 

1. b) alpontja módosult. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-

felhvs 

Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás dokumentációja  

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-

7.2.1.2.16 kódszámú) felhívás dokumentációja. A támogatási feltételeket szabályozó 

25/2002. (II.27.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete hatályon kívül helyeződött, ezért a 

felhívásban a 2. számú melléklet helyett mindenütt az 1. számú melléklet került 

szerepeltetésre. 

  

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-

dokumentcija 

Módosult a Tájékoztatási szolgáltatás című felhívás beadási határideje  

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tájékoztatási szolgáltatás” című (VP1-1.2.2-16 

kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2016. november 21. 

napjára módosul. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-tjkoztatsi-szolgltats-cm-felhvs-beadsi-

hatrideje 

Módosult a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

című felhívás dokumentációja  

Módosult a 2. és a 7. számú melléklet a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borászat 

termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című (VP3-4.2.2-16 

kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-

hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija 

Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztése pályázat  

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs
Bővebben:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-tjkoztatsi-szolgltats-cm-felhvs-beadsi-hatrideje
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-tjkoztatsi-szolgltats-cm-felhvs-beadsi-hatrideje
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs


 

               
 

Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című 

felhívás. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-

szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-

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

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 

Advent az Edelényi kastélyszigeten 

Az Edelényi Kastélysziget az adventi időszakban a 

következő programokkal várják az érdeklődőket: 

November 27. vasárnap – egész nap a megszokott 

időpontokban 

• Jelmezes tárlatvezetések 

Az adventi időszakhoz, a télhez kapcsolódóan játékos 

feladatok, vetélkedők a túrák során. 

December 04. vasárnap - Adventi délután 14.30-tól 

 • Bábszínház 

Fehér Sándor, a Kalamajka bábszínház művészének 

előadása  „A legkisebb Mikulás ”  címmel 14.30 órai 

kezdettel. 

• Múzeumpedagógiai óra 

A bábszínház után játékos foglalkozás a téli népszokásokról és a barokk korról - zene, tánc, korabeli 

jelmezek. 

• Egész nap kreatív sarok a kocsi áthajtóban 

Gipszből formák készítése (karácsonyfadísz, hűtő mágnes, asztali dísz), hóember zokniból, 

rénszarvas cserépből, ,„kötött” téli mini sapka, csillag,boríték készítése, karácsonyfa hajtogatás 

szalvétából. 

Belépőjegy: 500 Ft 

December 11. vasárnap - egész nap a megszokott időpontokban 

• Jelmezes tárlatvezetések 

Az adventi időszakhoz, a télhez kapcsolódóan játékos feladatok, vetélkedők a túrák során. 

December 18. vasárnap – egész nap a megszokott időpontokban 

• Jelmezes tárlatvezetések 

Az adventi időszakhoz, a télhez kapcsolódóan játékos feladatok, vetélkedők a túrák során. 

• Kreatív sarok a kocsi áthajtóban a tárlatvezetések után. 

 

További információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/280-advent-az-edelenyi-kastelyszigeten


 

               
 

tel.: 70/902-68-56 

edeleny@forsterkozpont.hu 

 

Óévbúcsúztató Operettgála 

Mint minden évben, idén is a Baradla-

barlang Hangversenytermében búcsúztatjuk 

az óévet. Az előadáson Kálmán Imre, Lehár 

Ferenc, Huszka Jenő, Szirmay Albert és 

Johann Strauss operettjeinek legismertebb 

slágerei hangzanak el. Válogatunk többek 

között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a 

Mágnás Miska és a Víg özvegy című 

operettek közkedvelt részleteiből. 

Helyszín, időpont: Aggtelek, Baradla-

barlang, Hangversenyterem, 2016. december 

30. 16:00 

Időtartam: kb. 1,5 óra. 

Részvételi díj: 3000 Ft. 

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000,  aggtelek @ tourinform.hu 

 

Adventi készülődés 

 

A Ragályi Református Egyházközség 

szeretettel meghívja a község lakosságát 

2016. december 18-án 13.30 órától a Ragályi 

Balassa Kastélyba, ahol Istentisztelet után a 

gyerekek műsora és jótékonysági vásár lesz a 

gyülekezet javára. A rendezvény ideje alatt a 

Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület 

támogatásával kézműves foglalkozást 

tartanak, ahol mézeskalács díszítés és apró 

ajándékok készítésére lesz lehetőség. 

 

 

 

 

 

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 

mailto:edeleny@forsterkozpont.hu
http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/281-oevbucsuztato-operettgala
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/283-adventi-keszulodes

