
B ü k k  -  T é r s é g i   L E A D E R   E g y e s ü l e t  
3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya 
Tel.: 46/576-280; fax: 46/576-281 
E-mail: hacs@bukkleader.hu; web: www.bukkleader.hu 

 

  

 

Összefoglaló  
a 2015. december hónapban megtartott falufórumokról 

Kondó (2015.12.01.). Megjelent 3 fı. A megjelentek javaslatai: A közmunkások képzésének támogatása 

(vesszıfonás. kemenceépítés stb. A tó fejlesztése turisztikai céllal. 

 

Szomolya (2015.12.01.). Megjelent 28 fı. A megjelentek javaslatai: Létre kell hozni a tufakı integrációt és 

kiaknázni a fejlesztési lehetıségeket. A tufakı építmények környezetének rendbetétele. Oktatási programot 

létrehozni a meglévı kıfaragó tudás átadására. A kıfaragás mellett a kıfejtést is oktatni kell. Hátrányos 

helyzetőek között is sok tehetség van, számukra is lehetıvé kell tenni a képzést. A Bükk-aljai tufakı 

létesítményeket össze kell fogni egy attrakció keretében. A szılı és borturizmus önállóan megállja a helyét 

és erre lehetne a tufakı integrációt is ráépíteni. A barlanglakásokat szálláshelyként is üzemeltetni. A Bükk-

hegységben és a Bükk lábánál fakadó karsztforrások, és pozitív kutak vizeinek kinyerése és hasznosítása. 

 

Alacska (2015.12.03.). Megjelent 10 fı. A megjelentek javaslatai: Borturisztika fejlesztése. Vadászat 

fejlesztése turisztikai céllal. Közlekedés (e-mobilitás) fejlesztése települések között és ráhordás a volán fı 

vonalaira. Települési programok a lakosság bevonásával. Multifunkcionális tér kialakítása. Családok 

támogatási rendszerbe bevonása. 

 

Alsózsolca (2015.12.03.). Megjelent 6 fı. A megjelentek javaslatai: Mikro és kis vállalkozások kis összegő 

pályázati lehetıségei. Hátrányos helyzetőek számára a ROMAVIRKA program megvalósítása. 

 

Kács (2015.12.04.). Megjelent 9 fı. A megjelentek javaslatai: Sajtüzem és látogatóközpontot kialakítása. 

Hagyományırzı kézmővesség, hagyományápolás, gyerek rendezvények, ételkészítés, gyümölcsfeldolgozás 

bemutatása, oktatása, tudásátadása. Tanösvények kijelölése, erdei pihenı helyek létesítése. Mőködı 

arborétum fejlesztése. Mőködı fafaragó mőterem galéria kialakítása, eszközbeszerzés és építés. 

 

Sajólád (2015.12.08.). Megjelent 9 fı. A megjelentek javaslatai: Civil szervezetek számára mőködésre és 

rendezvények támogatására pályázati lehetıség. Helyi kézmőves tevékenység fejlesztésének támogatása. 

 

Tard (2015.12.08.). Megjelent 21 fı. A megjelentek javaslatai: Az önkormányzati konyha felújítása, 

eszközbeszerzése. Magánszálláshelyek létesítése, felújítása falusi turizmus céljára. Helyi turisztikai attrakció 

létrehozása a matyó hagyományok mentén. Vállalkozás kis összegő eszközfejlesztése. Megújuló 

energiaforrás a közösségi energiaellátásban felhasználva és esetleg lakossági felhasználással. 

 

Bükkábrány (2015.12.09.). Megjelent 9 fı. A megjelentek javaslatai: A Bükkábrányi ıspáfrányt bemutató 

kiállítási tér és digitális múzeum. Megújuló energetikai fejlesztések közösségi és lakossági felhasználással. 

 

Sajópetri (2015.12.14.). Megjelent 5 fı. A megjelentek javaslatai: Közösségi tér építésének támogatása 

hátrányos helyzető csoportok ellátása céljából. Települési rendezvények támogatása.. Vállalkozók 

kisösszegő eszközbeszerzésének támogatása. 

 


