
 

 

 

 
Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

HÍRLEVÉL 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület ingyenes kiadványa 

VII. évfolyam/3. szám, 2016. szeptember  

 

 

 

A barátság jegyében tartották meg a XI. Császtai búcsút 

Nyolcadik Gömöri Gyümölcsfesztivál 

 

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása felhívás! 

Módosult a Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével című felhívás dokumentációja! 

Módosult a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 

című felhívás dokumentációja! 

A Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás 

felfüggesztése! 

PROGRAMAJÁNLÓ: 

Tele Kamra Ünnepe Trizsben 

"Nem úgy van most, mint volt régen…"- zenés irodalmi nap Vadnán 

V. Amatőr Alkotóművészeti Kiállítás 

Szilasi káposztás nap- Bódvaszilason 

 

 

http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/256-tele-kamra-unnepe-2


 

               
 

A barátság jegyében tartották meg a XI. Császtai búcsút 
 

A barátság jegyében tartották meg a XI. 

Császtai búcsút. Tizenegyedik alkalommal 

várták a kilátogatókat az Edelény melletti 

Császta-hegyre, ahol a hagyományoknak 

megfelelően rendezték meg az idei búcsút. A 

szőlőhegyen az Edelényi Hegyek Közössége a 

római katolikus egyházzal közösen, a 

hagyományoknak megfelelően szeptember 3-

án, szombaton rendezték meg a sokak által 

várva-várt Császtai búcsút, ezúttal már 

tizenegyedszer.  

Az Edelényi Hegyek Közössége szervezi a 

Császtai Búcsút, amely mára méretében, rendezvényeiben és látogatószámában is alaposan kinőtte 

magát. A főzőversenyre például az ötven kijelölt főzőhelyet bőven meghaladó számú csapat 

jelentkezett, így kénytelenek voltak több nevezést visszautasítani, ahogy a jelentkező árusok, 

kiállítók egy részének sem jutott hely. 

De nem sok szabad hely volt a búcsú napján a hegyen sem, hatalmas emberáradat hömpölygött a 

területen, igazi búcsúhangulatot teremtve. 

A búcsú megnyitóján részt vett és beszédet mondott Zygmunt Galoch, a Krakkó-Tyiec bencés 

apátság részéről, de több lengyel vendég és küldöttség is érkezett. Virág Tamás azonban 

hangsúlyozta, hogy sok határon túli magyar is visszatérő vendége a Császtai Búcsúnak. 

A Bográcsos Főzőverseny mellett malacot is sütöttek, színpadra lépett az Edelényi Férfikórus, a 

Császta Néptáncegyüttes, a Tényleg Zenekar, Siewierzből érkezett Mc Kama, és másfél órás 

szuperkoncertet adott a Bikini. 

A Borsod-Torna- Gömör Egyesület Helyi Védjegy jogosultjai is részt vettek a rendezvényen 

népszerűsítve munkájukat. 

 

   



 

               
 

Nyolcadik Gömöri Gyümölcsfesztivál Aggteleken 

Az aggteleki Baradla-barlangnál nyolcadik 

alkalommal került megrendezésre  a Gömöri 

Gyümölcsfesztivál, mely a régió terméseinek 

ízeiből, színeiből, illataiból nyújt ízelítőt. 

Szeptember 3-án, szombaton 10.00 órától kézműves 

és helyi termék kirakodóvásár, gömöri 

gasztronómiai értékek bemutatója, gyümölcsfajta 

kiállítás, a Miskolci Gombász Egyesület 

gombakiállítása, frissen préselt gyümölcslé, 

gyermek játszóház népi játékokkal, íjászat, 

lovaglás, lovaskocsizás és Zöld Sziget – 

természetismereti foglalkozások várták a látogatókat. 

A gyümölcsfesztivál színpadán az Alsószuhai Népdalkör, a Szuhafői Dalárda, néptáncosok, a Kaláka 

Zenekar, a Macskazaj Dalkör és a Csender Zenekar biztosította a műsort. 

A Borsod-Torna-Gömör Helyi Védjegyrendszerhez kapcsolódó kézműves és helyi termelők termékei 

várták az érdeklődőket. Egyesületünk a Helyi Termékek versenyén kategóriánként az első 

helyezetteknek egy évre szóló Borsod-Torna-Gömör Házi Remek Védjegy jogosultságot biztosított. 

   

 

 



 

               
 

Pályázati hírek 

 

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - 

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című 

pályázati felhívás 

 

A “Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja, mikrovállalkozások indítása” című pályázati felhívás keretében a mezőgazdasági 

termelők, illetve magánszemélyek maximum 40.000 eurónak megfelelő forintösszegre nyújthatják be 

igényüket. Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg 

az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.  

 

Bővebb információk: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-

elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa 

 

Módosult a Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével című felhívás dokumentációja 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés 

támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás, 

valamint az ÁSZF, ÁÚF, TO, 13.15. és 19. számú melléklet. 

Bővebb információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-

tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija 

 

Módosult a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével című felhívás dokumentációja 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak 

létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” 

című (VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú) Felhívás, az ÁSZF, ÁÚF, a 10. és 13. számú melléklet. 

Bővebb információk: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-

ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-

dokumentcija 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija


 

               
 

A Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás 

felfüggesztése! 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott „Kisméretű terménytároló, - szárító és - tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-

4.1.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a 

Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 

az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2016. október 5. napján, 24 

órától felfüggeszti. 

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-

felhvs-felfggesztse 

 

Programajánló: 

Tele Kamra Ünnepe 

2016. október 8-án Trizs Községi Önkormányzat szervezésében kerül  

megrendezésre a Tele Kamra Ünnepe Trizs településen. 

Helyszín: Trizs 

Időpont: 2016.09.08. 9:00-17:00 

Bővebben: https://www.facebook.com/trizsiizek/?fref=ts 

 

"Nem úgy van most, mint volt régen…" 

Zenés irodalmi összeállítás kerül megrendezésre minden 

korosztálynak (Gondolatok a könyvtárban egy 

fotókiállítás ürügyén). 

Az Országos Könyvtári Napokra készülve kerül 

megrendezésre 2016. október 12-én, Vadnán a Göőz Pál 

Művelődési Házban a fönt megjelölt címmel zenés-verses 

irodalmi összeállítás. 

 

Helyszín: Vadna, Göőz Pál Művelődési Ház 

Időpont: 2016. október 12. 

  

https://www.palyazat.gov.hu/a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-felhvs-felfggesztse
https://www.palyazat.gov.hu/a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-felhvs-felfggesztse
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/256-tele-kamra-unnepe-2
https://www.facebook.com/trizsiizek/?fref=ts
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/254-nem-ugy-van-most-mint-volt-regen


 

               
 

A műsor összeállítását Kiss László, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyugdíjas tanára vállalta, de 

közreműködik még Ifj. Bolacsek László a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanára, a gimnázium 

diákjai, a helyi Szeleburdi Színjátszó kör tagjai, valamint a Művelődési Ház vezetője. 

A műsorral hármas a célunk: 

- emlékezni, emlékeztetni szeretnénk múltunkra 

- tükröt tartani önmagunk elé jelenünkben, költő, író, zeneszerző, filmrendező gondolataival 

- élményt közvetíteni 

A hármas célhoz az eszköz is hármas: 

-         irodalom 

-         film 

-         zene 

 

Részletek: http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/254-nem-ugy-van-most-mint-volt-

regen 

 

V. Amatőr Alkotóművészeti Kiállítás 

Hagyományteremtő céllal 2011-ben alkotóművészek/mesterek 

kiállítását indította útjára Kazincbarcika és Vonzáskörzete 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 

A kiállítás célja az volt, hogy lehetőséget kapjanak a kistérségben 

élő, tárgyalkotó művészek, mesterek a bemutatkozásra. Örömünkre 

szolgál, hogy az elmúlt három kiállításon 264 alkotó több mint 

1000 kiállítási tárggyal mutatkozott be, és túlnőtt a kiállítók köre a 

térség határain.  

A sajókazai Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár a nemes hagyomány ápolásaként ezúttal 

hirdeti meg 2016-ban az V. Amatőr Alkotóművészeti Kiállítást. 

Beadás napja: 2016. október 10-12.(hétfő-szerda). 9-16 óra 

A Kiállítás megnyitása: 2016. október 14. Péntek. 16.00 óra,  

Kiállítás időtartama: 2016.. október 14-31. 

Elszállítás időpontja: 2016. október 31. után  

Beadás és a kiállítás helyszíne: Sajókaza, Ady út 2. Radvánszky-kastély 

Részletek: http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/257-v-amator-alkotomuveszeti-

kiallitas 

 

http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/254-nem-ugy-van-most-mint-volt-regen
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/254-nem-ugy-van-most-mint-volt-regen
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/257-v-amator-alkotomuveszeti-kiallitas
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/257-v-amator-alkotomuveszeti-kiallitas


 

               
 

Szilasi káposztás nap 

A Bódvaszilasért Baráti Kör szeretettel meghívja soros 

rendezvényére: Szilasi káposztás nap Bódvaszilas, 2016. 

október 22-én, 14.00 órától a Szilasi Tájházban.  

Gyermek Játékok: kézműves-foglalkozás * 

Káposztáskődobás * Nyulak akadályversenye 

Gasztronómiai élmények: Masinán és kemencében sül/fő: sülvegrulya hordóskáposztával * pecina 

(káposztás laksa) * káposztás grulyahaluska (sztrapacska) * töltött káposzta * káposztás pogácsa * 

káposztás rétes * kelesztett káposztás (ünnepi) lángos. 

A Tájház tornácán fellépnek: Bódvaszilasi Szivárvány Nyugdíjas Klub * Ujj Viktor Géza Alapfokú 

Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara (Szendrő) A szilasi káposzta jobb hús nélkül, mint a 

másmilyen hússal!” 

Részletek: http://www.anp.hu/hu/szilasi-kaposztas-nap 

 

 

 
 

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.anp.hu/hu/szilasi-kaposztas-nap

