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M E G H Í V Ó 

  

az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak  

az  Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesületnél történő látogatására,  

  melyre ezúton tisztelettel  meghívjuk  

A program meghívott vendégei: 

• Nemzetközi delegáció:  
o Loretta Dormal Marino, Európai Bizottság Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság főigazgató-helyettes  
o Mihail Dumitru, Európai Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Főigazgatóság Vidékfejlesztési Programok Igazgatósága, igazgató 
o Josefine Loriz-Hoffmann, Európai Bizottság Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság, osztályvezető 
o az EU tagországok vidékfejlesztési igazgatói, vidékfejlesztési szakemberei 

• Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői: 
o V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
o Búsi Lajos, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár 
o Maácz Miklós, vidékfejlesztési főosztályvezető 

• VKSZI képviselői: 
o Eperjesi Tamás ügyvezető igazgató 

• Országgyűlési képviselők 

• MVH B-A-Z Megyei Kirendeltségének képviselői 

• Nemzetközi partnereink 
o Nagy Britannia, Olaszország, Norvégia 

Helyszín: Civilház (IKSZT – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)  
Hangony, Rákóczi út 72. 



   
 

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 

3626 HANGONY, Rákóczi út 130.                       Tel: 48/448024 

Iroda: 3600 Ózd Gyár u.8. Tel/fax: 48/470738 
 

Időpont: 2011. június 7. 1400  

Program:  
1400 Kóstoló helyi termékekből 
 
1415 Vendégek fogadása  

Moderátor: Pribék Viktória, Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma - 
Kamaszparlament 
Kulturális ráhangolódás: Tóth Kamilla zongorajátéka 
Hangonyi László, Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 
elnökének köszöntője 
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár úr felavatja az IKSZT-t 
Papp Edina, Ifjúsági Innovációs Központ ügyvezetője – IKSZT, helyi vidékfejlesztési 
stratégia bemutatása a fiatalok szemével (angol nyelven) 
Juhász Gábor és Csűrös Julianna néptánc bemutató; kísér Mérten József és Hegedűs 
Gábor, ének 

1500 Állófogadás 
1530 Kéznyomás: a vendégek „agyagban megörökítik” látogatásukat 
1600 Józsa Judit kerámiaszobrász kiállításának megtekintése 
1630  

• Kézműves bemutatók helyi alkotók közreműködésével 

• Kötetlen beszélgetések a LEADER helyi közösség területén megvalósult és jelenleg 
folyó projektekről fiatalok bevonásával 

1730 Táncház, Domaházi Hagyományőrző Együttes 
1800 Hangonyi László elnök zárszava 

  
Háttér információ: 
 
Háttér: 
 2011. január 1. és június 30. között Magyarország először tölti be az Európai Unió 
Tanácsának soros elnöki tisztségét, amely nemcsak komoly felelősséget jelent, de 
mindannyiunk számára hatalmas lehetőség értékeink bemutatására, megismertetésére, 
nemzetközi tekintélyünk megerősítésére.  
 

Az Európai Unió lakosságának 2/3-a vidéken él, ezért fontos, hogy a soros 
elnökségünk alatt kiemelt prioritást kapott a vidékfejlesztés, amely az európai tagországok, 
így hazánk érdekeit is szolgálja. A rendezvényeknek, találkozóknak elsősorban Budapest és 
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Gödöllő adott/ad helyszínt. A vidékfejlesztési igazgatók csúcstalálkozójára vidéken, Egerben 
kerül sor június 6-8 között, mely gesztusértékű, ezzel is jelezni kívánta kormányunk a téma 
iránti elkötelezettségét.      
 

A háromnapos esemény során akciócsoportunkat érte az a megtisztelő felkérés, hogy 
fogadhatjuk az EU tagországok képviselőit és ízelítőt adhatunk a vidékfejlesztés területén 
hazánkban most folyó munkákról.  
 

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület 30 település - Arló, Bánréve, 
Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, 
Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, 
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, 
Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony - együttműködésében jött 
lére.  
 

A 20. század végén még a nehézipar egyik fellegváraként, majd a rendszerváltás 
idején az első válságövezetként számon tartott térség lakói a fiatalokkal összefogva úgy 
döntöttek, hogy szakítanak e közeli múlttal és visszatérnek gyökereikhez. A helyi 
adottságokra, értékekre építve teljesen megújult arculattal, élhetőbb életet kívánnak teremteni.   
 

A hazánk egyik legszebb vidékén, Aggtelek-Szilvásvárad között található térség a 
környező völgyekben, hegyekben megbúvó kis településekkel, - melyek számtalan titokzatos 
és csodaszép legendáknak, dicsőséges történelmi eseményeknek adtak helyszínt, - méltán 
szolgál rá a lélekemelő Legendák Völgye elnevezésre.  

 
A Legendák Völgye számos ritka természeti és kulturális értékkel rendelkezik. 

Legendás helyeink: Világhírű a Sajó-völgyében található ősláp, a Mohos-tavak. Európa-
szerte ismert a suvadással keletkezett Arlói-tó. A Bükki Hegyhát 2/3-a a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság felügyelete alá tartozó tájvédelmi körzet különleges flórával és faunával 
rendelkezik: itt található az Upponyi-szoros, a Damasa- szakadék, a Lázbérci-víztározó. A 
Nádasd-völgye védett kincse a Gyepes, ahol szintén ritka növényvilág fogadja a 
természetkedvelőket.  
Hagyományaink őrzői Gömörszőlős és Sajógalgóc, ahol a régi népi építészet mellett 
nyaranta messze földön híres kulturális programokat szerveznek.   
  
 

A legendás múlthoz legendás személyek kötődnek: Mátyás király kedvenc 
tartózkodási helye volt a Sajó-völgye, amelyről számtalan történet szól. Fazola Henrik, aki 
nemcsak gyönyörű kovácsoltvas munkáiról, de az általa alapított diósgyőri vasgyárról is híres, 
Upponyban működtetett vasércbányát. Nekézsenyhez kötődik Dobó István, akinek birtoka 
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volt a településen, de Szeleczky Zita is itt van eltemetve, és Balogh Béni is itt látta meg a 
napvilágot. Karádi Katalin sokszor megfordult a sátai Fáy kastélyban. Tompa Mihály 1848 
után sokáig élt Kelemérben, Fehér Dezső, Ady barátja és pártfogója pedig 
Borsodszentgyörgy szülöttje. Feszty Árpád lánya, Feszty Masa is itt talált élete végén 
nyugalmat és festette meg egyházi ihletésű képeit, melyeket Domaházán az Árpád- házi Szent 
Erzsébet templomban őriznek. 
 

  A legenda napjainkban sem ért véget. Bármerre tekintünk a mai hazai 
tudományos, művészeti életben, mindenütt találkozunk a térségből elszármazott kiváló 
személyekkel, akik most is kötődnek és felelősséget éreznek szűkebb pátriájuk sorsa iránt 
Roska Tamás, Győry Kálmán, Paládi - Kovács Attila akadémikusok, Peták István volt 
TV elnök, Hajdú István volt rádióelnök vezetésével.  
 

 A fiatalok lelkesedésükkel, tenni akarásukkal már eddig is sok neves embert nyertek 
meg. Kiemelkedő közülük a fiatal, világhírű kerámiaszobrász Józsa Judit, aki vállalta, hogy a 
LEADER Program keretében, az új arculat kialakításához a települések csodás legendáit, 
nevezetességeit kerámiaszobrain keresztül éleszti fel. 

 A Legendák Völgye végre felébred Csipkerózsika álmából. A kulturális 
örökségünk fontos része a gömöri és barkó hagyományok ápolása, amely az elmúlt években 
egyre fontosabb szerepet kap a helyi emberek identitástudatának megerősödéséhez. 

 
Újra előkerültek az elfeledett gyönyörű kézimunkák, megelevenedtek a régi szokások 

–Rabvágás Sajónémeti- és ismét divatba jöttek nagyanyáink receptjei. Ismét felfedeztük, 
megtaláljuk a régi mesterségek legendás művelőit. A helyi fiatalok szervező munkájának 
gyümölcse, hogy ma már Észak-Borsod sikerrel építhet megóvott értékeire. Kitartással valódi 
alkotó közösséggé alakultak, akik között vannak fafaragók Csépányi Viktor, Erdélyi Gábor 
személyében. A sokoldalú Demes Ferenc iparművész, a barkó kézimunkák mestere Papp 
Elemérné, és Takács Béláné, a csodálatos vert csipkék készítője Tusay Lászlóné, a gömöri 
néphagyományok ismerője és a népi mesterségek kiemelkedő művelője az É. Kovács család. 
Megcsodálhatjuk Nagy Károlyné kedves mézeskalács és Németh Katalin csuhé figuráit, 
Németh Istvánné gyöngykalárisait. Messze földön ismertek Ujváry Mária írózott tojásai, 
Járdán József fémműves munkái. Otthonra talált nálunk a budapesti születésű Csizmadia 
Katalin fazekas is. Sajókazát két alkotó képviseli: Meilinger Ferencné textilből készült 
munkái és H. Petkovics Katalin gyöngyből készült szőttesei. A helyi kézműveseink, 
alkotóink munkáit jelenleg Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában 
csodálhatják meg az érdeklődők. 
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 Jövőt nem építhetünk múlt nélkül, de jövő sincs fiatalok nélkül. A mi térségünk 
legendás jövőjét a felelősséggel gondolkodó fiatalok alapozzák meg és biztosítják. Az általuk 
kidolgozott, a helyi kulturális és természeti értékekre, adottságokra épülő, a fiatalok helyben 
tartását szolgáló koncepciójuk az Ifjúsági Innovációs Központ a térség részéről egyhangú 
támogatást kapott és kiemelt prioritása a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának. E koncepció 
napjainkban válik valóssággá. Most folynak az Ifjúsági Innovációs Központ – az ifjúság 
helyben tartását és a nemzetközi együttműködéseket koordináló központ-, a Művésztanya – a 
helyi kulturális értékekre épülő kreatív- és kulturális ipar megteremtését segítő módszertani 
központ -, a Web rádió és TV – az elszigetelt települések közötti kommunikáció 
megteremtését szolgáló – beruházások. A fiatalok kezdeményezői, mozgatói a most 
formálódó, Európa több országán – Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Németország, 
Románia - átívelő nemzetközi hálózatnak, amelyben betöltött koordináló szerepünket pont 
ennek a szemléletnek köszönhetjük, hiszen köztudott, hogy az egész világon komoly kihívás a 
fiatalok vidéken való megtartása.  
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk másik kiemelt prioritása a tájkarbantartás, a 
megújuló energia hasznosítása, mely szerves része természeti értékeink megóvásának. A 
környezetünk védelmét, a környezettudatos nevelést fogja segíteni az Érzékek Háza – 
környezetvédelmi módszertani központ. 

Mi úgy érezzük, hogy méltán lehetünk büszkék és vállalhatjuk is az elmúlt évszázadok 
történéseit, az itt élő emberek munkáját, építhetünk kulturális, történelmi értékeinkre és 
hagyományainkra, az újat és a szépet mindig befogadni képes, és ezáltal megújulni tudó 
térségünkre. 

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk! 

 

Ózd, 2011. május 30. 

 
 Hangonyi László 

elnök 
  


